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 :دولت طالبان در افغانستان 
 ریسگو مسائل برای کان منظرپس  

رای گرفت کھ طالبان، یک جنبش افراطی اسالم گاین اعالم ھفتھ ھا پس از آن کھ صورت . اعالم نمودند» دولت سرپرست«طالبان برای حکومت بر افغانستان یک  2021، 7در سپتامبر 
رد، با فروپاشی دولت سابق افغانستان و نیرو ھای امنیتی آن تحت حمایت ایاالت متحده در نتیجھ خروج ارتش ایاالت گبر بیشتر افغانستان حکومت می 2001تا  1996سنی کھ از سال 

 .رفتگمتحده، کنترول موثر این کشور را دوباره بھ دست 

 اسالم یالملل نیب یستیگروه را در پاسخ بھ پناه دادن بھ گروه ترور نیمتحده ا االتیا یبھ رھبر یامنظ کمپاینکھ  ردیگ یسال پس از آن صورت م 20 در حدودبازگشت طالبان بھ قدرت 
متحده و  االتیا ینظام یروھاین 2005را آغاز کردند کھ تا سال  یکردند و شورش یبند  طالبان دوباره گروه .را انجام داد، سرنگون کرد 2001سپتامبر  11القاعده کھ حمالت  یگرا

رفتن گ، با بر عھده 2011 الی 2009 یسالھا »شیافزا«پس از  .دیکش یکشور بھ چالش م نیاز ا ییھا آن در بخش تازه کار یتیامن یروھایافغانستان و ن دیرا ھمراه با دولت جد یالملل نیب
افغان، ھمراه با فساد گسترده، اقتدار  یاسینخبگان س انیم داریو پا قیاختالفات عم. مسؤلیت امنیتی در سراسر کشور توسط نیرو ھای افغان، سطح نیروھای ایاالت متحده کاھش یافت

امضا شده میان امریکا و طالبان در دوحھ، طالبان موافقت کردند  2020در توافق فبروری  .دادیجنگ ادامھ م دانیم یھا بھ دستاورد ، کھ این نیزکرد تیو طالبان را تقو فیدولت را تضع
از خاک افغانستان برای ) از جملھ القاعده(ر گروه ھای دیگیری از استفاده گ، اقدامات نامشخصی برای جلو2021کھ در ازای خروج کامل نیرو ھای بین المللی از افغانستانن تا ماه می 

، رئیس جمھور جوزف بادن تاریخ خروج ایاالت متحده را چند ماه بھ تعویق انداخت؛ دو ھفتھ قبل از اینکھ این خروج بھ پایان 2021در سال . جام دھندتھدید ایاالت متحده و متحدانش ان
روه وابستھ بھ گبدون . وارد کابل شدند 2021ست گا 15در  در اوج یک پیشروی سریع نظامی در سراسر کشور کھ بسیاری را در ایاالت متحده و افغانستان شوکھ کرد، برسد، طالبان

ر چھ برخی از راھبران افغان ضد طالبان بھ دنبال حمایت ایاالت متحده گبنظر میرسید کھ ھیچ مخالف مسلح افغان در مقابل طالبان وجود نداشتھ باشد، ا 2021دولت اسالمی، تا نومبر 
 . بوده اند

جامعھ افغانستان مشارکت فعال  یھا از بخش یاریزنان در بس .بر آن حکومت کردند متفاوت است 2001بار در سال  نیکھ طالبان آخر یبا کشور جھت ھا یاریافغانستان از بس
روی در مقابل حکومت بسیار ر چھ اقدامات ابتدایی آنھا مقداری میانھ گا .نجانیده شده استگکشور  2004سال  یدر قانون اساس یو مذھب یقوم یھا تیاز آنھا و اقل تیحما ؛اند داشتھ

 .دارد یمتفاوت ریتأث زیدر افغانستان ن یستیترور یتسلط طالبان بر گروه ھا. را نشان میدھد، احتماال طالبان این پیشرفت ا معکوس خواھند کرد  1996– 2001ر آنھا در سالھای گسرکوب
 نھیرید کیکشد، اما القاعده، شر یگروه را بھ چالش م نیا تیو مشروعنموده  دیاز دشمنان طالبان است، حمالت خود را از زمان تسلط طالبان تشد یکیکھ  یدولت اسالم یشاخھ محل

 .کرده است جادیمتحده ا االتیا یدشمنان و رقبا یرا برا ییداده و چالش ھا و فرصت ھا رییرا تغ یمنطقھ ا یھا ییایتسلط طالبان پو .ردیممکن است قدرت بگ طالبان

 .متحده بطور بالقوه در دسترس است االتیا پالیسی یھا از ابزار یعیوس فیکنند، ط یم یدر افغانستان را بررس دیجد تیوضع یک صدو و ھفدھم ریسگکانو  دنیھمانطور کھ دولت با
فقط  .است، فراھم کند یالملل نیب تیمشروع یبر طالبان کھ مدع یتواند اھرم فشاریمتحده م االتیبا دولت طالبان توسط ا کیپلماتیروابط د یشناختن و برقرار تیچشم انداز بھ رسم

 ریتحت تأث یگریبطور د ایشناختن را محدود، مشروط  تیبھ رسم یھا میتصم یاجرا تواندیم یسدھد، اما کنگر میتعم یگریرا بھ دولت د یشناختن رسم تیبھ رسم تواندیم جمھور سیرئ
بشردوستانھ در افغانستان وجود  یحال اجازه ارائھ کمک ھا نیطالبان و در ع ھیعل سمیمرتبط با ترور یھا میحفظ تحر یبرا یسدر کنگر یگسترده ا تیرسد حمایبھ نظر م .قرار دھد

 نکھیا ای، پاسخ دھدمتحده  االتیا یاضاف یھا میکھ طالبان چگونھ ممکن است بھ تحر ستیمشخص ن، ردیاعمال آنھا بگ یبرا یمیتصم) یسبطور بالقوه با مشارکت کنگر(اگر دولت  .دارد
اھداف  یکشور، برا نیا گانیھم در داخل افغانستان و ھم بھ ھمسا ،یخارج یممکن است بھ دنبال ارائھ کمک ھا نیھمچنیس کنگر . را ممکن است انجام دھند یچھ ھدف ھا میتحر نیا

 یبانک مرکز یھا ییدارا دنی، دولت با2021 ستگادر  ب،یترت نیبھ ھم ؛را مسدود کردند یافغانستان بھ منابع مال یدسترس یالملل نیب یمال ی، نھادھادر نتیجھ تسلط طالبان .مختلف باشد
 .بگذارد ریموضوعات تأث نیا یمتحده در مورد ھر دو االتیا یریگ میممکن است بر تصم یسکنگر .توقیف کردمتحده را  االتیافغانستان مستقر در ا

گروه  نیموضع ا حیصر ای یضمن رشیپذ نیگروه و ھمچن نیا تیحاکم فیتضع یبرا میمستق ریغ ای میمستق یمتحده در قبال طالبان شامل تالش ھا االتیا یاحتمال یکل یھاد کریرو
آن  فیکند و بھ دنبال تضع یمتحده کھ طالبان را رد م االتیا استیپاسخ س کیکند،  یم فیمتحده را تضع االتیطالبان کھ منافع ا یھا استیھا و س یریدرگ تاریخچھبا توجھ بھ  .است

دھند، اما بنظر  رییمتحده تغ االتیکھ طالبان تا چھ حد ممکن است رفتار خود را در واکنش بھ اقدامات ا ستیمشخص ن .برخوردار باشد یگسترده ا یداخل تیاست، ممکن است از حما
 یمتحده در قبال طالبان م االتیکمتر مخالف ا کردیرو کی .دارد تیجذاب باشد، اولو یخارج گرانیباز یکھ ممکن است برا ییھا ھبر مصالح یگروه انسجام داخل نیاکھ برای رسد یم

متحده و  االتیاز منافع ا یاز برخ تیتعامل با دولت طالبان کھ در حما .بر آن را فراھم کند شترینفوذ ب دیدر افغانستان و شا عیگروه و وقا نیمتحده بھ ا االتیا شتریب یتواند امکان دسترس
 .استچالش دشوار این یک کنند، کھ  یبند تیو اولو یابیمنافع را ارز نیمتحده را وادار کند کھ ا االتیگذاران ا استیتواند سیکند، م یعمل م گرید یبرخ ھیعل
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 خدمات تحقیقی کانگریس

  1994– 2021طالبان، : پس زمینھ

افغانستان ظھور  یاز جنگ داخل 1990گروه مسلح کھ در دھھ  کیخود قرار دارند، بھ عنوان  وجوددھھ  نیطالبان کھ اکنون در سوم
و  یالملل نیمتحده، ب االتیا یروھای، ن2001در سال  .کشور حکومت کردند شتری، آنھا بر ب1996تا سال  .بھ کار کردند آغازکردند، 

، 2021در سال  .آغاز کرد شد لیسالھ تبد ستیب باً یشورش تقر کیرا کھ بھ  یزیچ یگروه بھ زود نیکردند و ا عزلافغان آنھا را  یروھاین
درک مجدد حکومت  یطالبان ممکن است برا نھیشیپ. کنترول می کنند 1990آنھا دوباره افغانستان را مسلماً بھ میزان بیشتری نسبت بھ دھھ 

 .آموزنده باشد 2021گروه در سال  نیا

   1994– 2001: ریشھ ھا، رسیدن بھ قدرت و حکومت

 لیو پشتون داشتند، جنبش طالبان را تشک ییروستااصالت افغان کھ عمدتاً  یو طالب مسلمان سن ونی، روحان1994-1993 یدر سالھا
و  1989در سال  یپس از خروج شورو .شدند یشناختھ م ینمجاھدبودند کھ بھ عنوان  یاز آنھا مبارزان سابق ضد شورو یاریبس .دادند

 انیجنگجواین  .آغاز شد ینمجاھداحزاب  انیم ی، جنگ داخل1992در سال  یشورو تیدولت افغانستان تحت حما یمتعاقب آن فروپاش
مدرسھ ھای کشور جنبش در این  یاز اعضا یاریبس .دادند لیشده بودند، ستون فقرات طالبان را تشک دیناام یسابق کھ از جنگ داخل

 نیمجاھدفاصلھ گرفتن از  یرا برا) اسالماز مورد،  نی، شاگرد، در اطالبجمع (کرده بودند و نام طالبان  لیپاکستان تحص ھمسایھ
آن بھ  لینظم در افغانستان آشفتھ و تبد جادیا« یگروه برا نیا لیپتانس لیپاکستان بھ دل، سپتمبر 11 ونیسیبر اساس گزارش کم 1.دندیبرگز
کھ افسران ارتش پاکستان بھ آنچھ  یمرز نیاز چند یکیدر  شتریب تیامن« بھ پاکستان بیترت نیکرد، بھ ا تیاز طالبان حما »یتعاون یمتحد

کثرت  ندهیھا کھ نماپشتون سابقھ یا لھیقب یھا و اعمال طالبان با سنت دیعقا 2.رسید بودند دواریام شوند، یم دهینام »کیعمق استراتژ«
از آن  یھمخوان بود و تا حد کنند، یبر افغانستان حکومت م یافغانستان ھستند و بھ طور سنت دهیچیپ یقوم بیاز ترک) تیاگرچھ نھ اکثر(

  3.شدی م یناش

روه ھای گداخلی بین  گچھار سال جن. شوروی را ضعیف، فاسد و ضد پشتون می دانستندطالبان دولت برھان الدین ربانی پس از اشغال 
منجر بھ حمایت مردمی از طالبان شد، زیرا آنھا کمتر فاسد بودند و توانایی بیشتری برای ایجاد ثبات داشتند؛ ) 1992-1996(مجاھدین 

 2016و نماینده ویژه برای مصالحھ افغانستان، در خاطرات خود در سال  ھمانطور کھ زلمی خلیلزاد،بعداً سفیر ایاالت متحده در افغانستان
قندھار را بھ دست  یل شھر جنوبوکنتر 1994 نومبرطالبان در  4».من مانند بسیاری از افراد در ابتدا بھ طالبان خوش بین بودم«: نوشت

 .دیبا تصرف کابل بھ اوج خود رس 1996 سپتمبر 27کردند کھ در  یسلسلھ مبارزات مسلحانھ را در سراسر کشور راه انداز کیگرفتند و 
 5.بودنداز پاکستان برخوردار  میمستق ینظام تیبر اساس گزارش ھا، طالبان در حمالت خود از حما

اجرای احکام خود از روه د مناطق تحت کنترول خود پایبندی شدید بھ تفسیر خود از اسالم را تحمیل کرد و برای گطالبان از آنھایی کھ این 
مجازات سخت از جملھ اعدام د مالئ عام، ممنوعیت پخش تلویزیون، موسیقی غربی و رقص استفاده کرد بھ سرعت حمایت بین المللی و 

نا در کرد و زنان را بھ اتھام ز یکار در خارج از خانھ منع م یبھ طور کل ای مکتبقانون زنان را از رفتن بھ  نیا. داخلی را از داست داد
  .کرد یمالء عام اعدام م

 

 

-                                                           
 .را ببینید) 2000انتشارات پوھنتون ییل، (اسالم ستیزه جو، تیل و بنیادگرایی در آسیایی مرکزی : راشد، طالباناحمد 1 
صفحھ ) 2004(گزارش نھایی کمیسیون ملی حمالت تروریستی علیھ ایاالت متحده، : 9/11کمیسیون ملی حمالت تروریستی علیھ ایاالت متحده، گزارش کمیسیون 2 

64 
ن مدرن عمر، بنیانگذار طالبان، بیشتر شخصیت ھای ارشد رژیم طالبان، پشتون ھای غلجی، یکی از کنفدراسیون ھای قبایلی پشتون بودند؛ اکثر حاکمامانند مال 3 

 افغانستان از کنفدراسیون قبایلی پشتون درانی بوده اند
 .84، صفحھ )2016انتشارات سنت مارتین، ( از کابل تا کاخ سفید، سفر من در میان جھانی آشفتھ: زلمی خلیلزاد، فرستاده4 
 .2001نقش پاکستان، روسیھ و ایران در دامن زدن بھ جنگ داخلی، دیده بان حقوق بشر، جوالیی : بحران معافیت از مجازات5 
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 خدمات تحقیقی کانگریس

طالبان با تخریب مجسمھ ھای تاریخ بودا از قرن ششم را کھ در تپھ ھای باالی شھر بامیان حک شده بود، محکومیت بین  ،2001در مارچ 
 .یخت، کھ طالبان آن را بت پرسی و مغایر با موازین اسالمی میدانستگالمللی را بران

المللی و روابط با طالبان  ھای بین در نھایت بھ موضوع اصلی تأثیرگذار بر دیدگاه  (AQ)بن الدن، رھبر القاعدهپناه دادن طالبان بھ اسامھ 
گذار برجستھ  ھیسرما کیرا بھ عنوان  1980دھھ  شتریکھ قبالً ب یی، بن الدن از سودان بھ افغانستان نقل مکان کرد، جا1996در  .تبدیل شد

بھ  یکمک مال ھا ونیلیکرد کھ بھ موجب آن م جادیا یبن الدن با طالبان ائتالف 6.گذرانده بود نیمجاھدکمک بھ  یو سازمان دھنده تالش برا
و  AQ یریگیسربازرا برا یارائھ کرد و طالبان پناھگاه امن) کشورشان تسخیر لیتکم یطالبان برا یھا از تالش ینظام تیو حما(گروه  نیا

 لیب 7.باشند دهیدر افغانستان آموزش د AQ یممکن است در کمپ ھا AQ یجنگجو 10000از  ترشیب .ندفراھم کرد یآموزش یھا اردوگاه
 ریمتحده در چند دھھ اخ االتیمقام ا نیکرد، کھ باالتر دنیاز کابل د 1998 لپریمتحده در سازمان ملل متحد، در آ االتیا ریسف چاردسن،یر
پاسخ دادند کھ از محل «گروه  نیبر اخراج بن الدن توسط طالبان، ا یمبن چاردسنیدرخواست ردر پاسخ بھ  .د کھ این کار را انجام دادبو

 8».ستیمتحده ن االتیا یبرا یدیتھد] بن الدن[در ھر صورت، طالبان گفت کھ  .ندارند یاو اطالع ینگھدار

کروز را بھ اھداف  یمتحده حمالت موشک االتیا قا،یمتحده در آفر االتیا یھات در سفار 1998در آگست  AQ یگذار در پاسخ بھ بمب
AQ متحده بر عربستان  االتیفشار ا .اخراج او ناموفق بودند یمتقاعد کردن طالبان برا ایآنھا در کشتن بن الدن و  .در افغانستان انجام داد

 یاستفاده از نفوذ خود برا یبرا) ختندشنا تیدولت طالبان را بھ رسم یبھ طور رسم ،یکھ بھ ھمراه امارات متحده عرب(و پاکستان  یسعود
 ھیرا عل ییھا میتحر زیمتحده و سازمان ملل متحد ن االتیا .اخراج رھبر القاعده بھ ھمان اندازه ناموفق بود یمتقاعد کردن طالبان برا

بود، اما  »پرتنش یگاھ«رابطھ آنھا با بن الدن . حرکت بود یطالبان ب یرھبر ).دیمراجعھ کن ذیلدر » ھا میتحر«بھ (طالبان اعمال کردند 
 9».بود یو شخص قیعم اساس آن«

 2014 – 2001: سقوط و آغاز شورش

نفر کشتھ  3000بھ  کیمتحده انجام دادند کھ در آن نزد االتیرا در ا یستیاز حمالت ترور یمجموعھ ا AQ عامالن، 2001بر مسپت 11در 
، از طالبان 2001سپتمبر  20در  یسقبل از جلسھ مشترک کنگر یسراسر یسخنران کیدر  کایجمھور آمر سیبوش، رئ ویجورج دبل .شدند

متحده اجازه دھد تا بھ  االتیببندد و بھ ا شھیھم یھا را برا ستیترور یآموزش یدھد، اردوگاه ھا لیخواست کھ رھبران القاعده را تحو
رنھ در سرنوشت آنھا شریک خواھند گباید تروریست ھا را تحویل دھند و«کھ طالبان  ، وی افزودباشد داشتھ یدسترس ییاردوگاه ھا نیچن
در  یدال بر دخالت و یبن الدن بھ عنوان مھمان خود و آنچھ کھ آنھا بھ عنوان فقدان مدرک تیرھبران طالبان با استناد بھ وضع 10».شد

 11.، امتناع کردندمی کردند فیحمالت توص

P.L. 107-(علیھ عامالن حملھ و ھمچنین کسانی کھ بھ آنھا کمک کرده یا پناه داده اند ) AUMF(بر اساس مجوز استفاده از نیروی نظامی 
 ییھوا تیبھ اھداف طالبان در سراسر کشور و حما ییمتحده در افغانستان با حمالت ھوا االتیا ینظام اتیعمل 2001 اکتوبر 7در ، )40
  .آغاز شد) معروف بھ ائتالف شمال(افغان ضد طالبان  یروھایاز ن کینزد

-                                                           
 .64، صفحھ 9/11گزارش کمیسیون 6 
 66-67، صفحھ ھمان7 
 111، صفحھ ھمان 8
 125، صفحھ ھمان 9
 .2011، 20سپتمبر  واشنگتن پست،» جمھور بوش بھ ملت،خطاب رئیس : متن«10 
 .69، صفحھ 2018انتشارات پنگوئن، ( سیا و جنگ ھای مخفی آمریکا در افغانستان و پاکستان: Sریاست استیف کول، 11 
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کمتر  عادی ینیزم یروھایو ن) CIA( یآژانس اطالعات مرکز یشبھ نظام یروھایمتحده، ن االتیارتش ا ژهیو یروھایاز ن یتعداد محدود
 تیافغان تحت حما یروھایکردند کھ ن ھیتخل، طالبان کابل را نومبر 13در  12.مستقر شدن در افغانستان را آغاز کردنداز دو ھفتھ بعد 

  .آن را پس گرفتند یمتحده بھ زود االتیا

 
دعوت  یدولت انتقال کی لیتشک یافغان را در شھر بن، آلمان، برا اپوزیسیونرھبران ) U.N(، سازمان ملل متحد 2001در اواخر نومبر 

گفتگوھا کھ در آن رھبران  نیدر ا .دندیجنگ یم ،، قندھارخودموضوع دفاعی  نیطالبان ھنوز در آخر یروھایکھ ن یکرد، در حال
بنا بر گزارش ھا، مال محمد  .شامل نبودندکشور انتخاب کردند، طالبان  نیرا بھ عنوان رھبر موقت ا یافغانستان حامد کرز ونیسیاپوز

اجازه  یو قندھار را در ازاخود اسلحھ  بشناسند و تیرا بھ رسم یکردند کرز شنھادیپ 2001در دسمبر  گرانیعمر رھبر طالبان و د
 ری، دونالد رامسفلد، وز2001دسمبر  6در  یکنفرانس مطبوعات کیدر  13.کنند میافغان تسل مخالف یروھایبھ ن شانیبازگشت بھ خانھ ھا

مذاکره  از راه و او در مورد چشم انداز حل و فصل ست،یکند، قابل قبول ن یزندگ »در شرافت«کھ عمر بتواند در آن  یبیدفاع گفت کھ ترت
از رھبران  یاریکھ بس ییجا ختند،یمانند عمر، بھ پاکستان گر گران،ید ؛و بازداشت شدند ریاز رھبران طالبان دستگ یبرخ 14.کرد دیترد
AQ متحده، فاقد اھداف  االتیا یروھایکھ ن کنند یم دیاز ناظران تاک یبرخ .ه بودندفرار کرد زینAQ نییسطح پا انینبرد، بر جنگجو یبرا 

و بھ رشد شورش  شتندا یارتباط سمیکھ با ترور می شدند یمناقشات محل ریدرگ یو گاھ» آنجا بودند] آنھا[ رایز«اند  طالبان تمرکز کرده
 15.کرد  یکمک م

مقاومت  یجپھ ھا«بزرگ در افغانستان را اعالم کردند، ھرچند رامسفلد گفت کھ  یجنگ اتیعمل انیپا 2003 یم 1متحده در  االتیمقامات ا
 در پاکستان نیپراکنده طالبان در جنوب و شرق افغانستان و ھمچن یروھای، ن2005تا  16».مانده است یاز کشور باق یخاص یدر بخش ھا

 تیپاکستان، اگر حما یو اطالعات یتیامن یھا سیاز ناظران مشکوک بودند کھ توسط سرو یاریکھ بس ییکردند، جا قوا  دیتجد شروع بھ
متحده و  االتیا یروھایبا ن »روزانھ«طالبان  یروھای، گزارش شد کھ ن2006تا  17.کردند یبا آنھا مدارا م کردند، ینم افتیدر یفعال

 ،رو بھ رشدمبارزه با شورش  یبرا 18.کنترول خود را اداره می کنندتحت شوند و مناطق جنوب افغانستان  یم ریائتالف درگ یروھاین
 .شد لیتکم یتالش جامع ملت ساز کیکھ با  افتی شیافزا 2006متحده در افغانستان پس از سال  االتیا یروھایسطح ن

در حالی کھ ناظران ایالت  19.دندی، طالبان حضور خود را در شمال گسترش دادند و بھ مناطق دور از جنوب و شرق رس2009تا سال 
سترده دولت افغانستان گمتحده قضاوت کردند کھ طالبان از حمایت مردمی قابل توجھی برخوردار نیست، ترکیبی از عوامل، از جملھ فساد 

 قینفوذ خود را از طر نیھمچنتوسط طالبان بھ آن اجازه داد تا در جوامع محل نفوذ کند؛ ) از جملھ عدالت(و ارائھ برخی خدمات اساسی 
 االتیا یروھایدورافتاده ن یھا گاهیپا ھیخود را با تمرکز بر حمالت ھماھنگ عل یھا کیتاکت نیگروه ھمچن نیا 20.ارعاب گسترش داد

در پاسخ، ایاالت متحده تالش ھای ضد شورش خود را  21.کرد میتنظ) IEDs(دست ساز  ز بمب ھایاستفاده ا نیمتحده و ائتالف و ھمچن
افزایش اضافی در پرسونل نظامی و توسعھ ایاالت متحده و کمک ھای مالی برای  2009افزایش داد و رئیس جمھور اوباما در سال 

-                                                           
زمینی در -عملیات ھوایی: سرنگونی طالبان«برای اطالعات بیشتر در مورد سال اول عملیات ایاالت متحده در افغانستان، بھ والتر ال پری و دیوید کاسینگ، 12 

 .RAND ،2015شرکت » ،مراجعھ کنید 2002جون  – 2001اکتوبر افغانستان 
 آمریکا، طالبان، و جنگ از نظر افغان: ھیچ مرد خوبی در میان زندگان نیست؛ انند گوپال، 2001، 6نیوز، دسمبر  ABC» موافقت طالبان با تسلیم نمودن قندھار،«13 
 .60، صفحھ )2014کتابھای متروپولیتن، (
 .2001، 6، دسمبر SPAN-C، جلسھ توجیھی وزارت دفاع14 
 – 143، صفحھ )2018انتشارات پنگوئن، (سیا و جنگ ھای مخفی آمریکا در افغانستان و پاکستان : S؛   استیف کول، ریاست 119-123گوپال، اثر مورد اشاره، 15 

144 . 
 .2003، 1، می CNN» افغانستان بھ پایان رسیده است، نبرد بزرگ در: رامسفلد«16 
 .2010مقاالت بحث در مورد کشورھای بحرانی، جون . را ببینید» پاکستان و شورشیان افغان ISIرابطھ بین : خورشید در آسمان«بھ عنوان مثال، مت والدمن، 17 

 .2006، 11، جون نیویارک تایمز» ،افزایش یافت با انتقال برخی وظایف ایاالت متحده بھ ناتو، طالبان «کارلوتا گال،  18
مرکز اسیای میانھ کارنگی، سپتمبر » توقف حرکت طالبان؟«؛ 2009، 26، نومبر نیویارک تایمز» طالبان در افغانستان جبھھ شمالی را باز کردند،«کارلوتا گال، 19 

23 ،2010. 
 .2010، 25موسسھ بروکینگز، اگست » ،2011ماموریت ایاالت متحده در افغانستان پس از : قدرت ماندگار«مایکل اوھانلون، 20 
 <2010، 25، جوالیی گاردین» چگونھ بمب ھای دست ساز بھ سالح انتخابی طالبان تبدیل شد،: گزارش ھای جنگ افغانستان «راب ایوانز، 21 
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ھمراه با  2010نستان در سال نیروی آمریکایی در افغا 100,000منابعی کھ با استقرار نزدیک بھ » افزایش« افغانستان را اعالم کرد، یک
 .سایر نیرو ھای بین المللی بھ اوج خود رسید

افغان طبق برنامھ در اواسط  یروھاین 22.نبرد نیکاھش داد، اما آن را از برا ل طالبان در جنوب و شرق وکنتر یالملل نیب یروھاین شیافزا
 یفرماندھ سلسلھباال و  فرسایشتلفات و  لیبھ دل روھاین نیا .بھ عھده گرفتند یالملل نیب یروھایرا از ن یتیامن یھا تیمسئول 2011سال 

شبکھ  کی یدر مقابل، طالبان دارا .متحده وابستھ بودند االتیبھ ا یادیتا حد ز یکیو تاکت لوژستکی یبانیپشت یشدند و برا فیفاسد ضع
و  یکیتاکت یکردھایاز رو یریپذ انعطاف فیگروه ط نیماندند، و ا یباال باق زهیآن با انگ انیبزرگ و مؤثر بود، جنگجو یاطالعات
 یھا اتیعمل 23.داتخاذ کر »یآب برسبز « ای یمانند نفوذ(و افغان  ییکایآمر یروھایگسترش نفوذ خود و مبارزه با ن یرا برا کیاستراتژ
 .کند یم فیآن تضع یتیامن یروھایخود دولت افغانستان و ھم اعتماد مردم افغانستان را بھ دولت و ن یھا ییطالبان اغلب ھم توانا موفقانھ

 یتیامن تیکردند کھ با ادامھ انتقال مسئول نانیمتحده ابراز اطم االتی، مقامات ا2012متحده در سپتمبر  االتیا یروھاین شیافزا افتنی انیبا پا
دولت اوباما ارزیابی کرد کھ این مناقشھ راه حل نظامی ندارد و مذاکرات  24.داد »تحرک طالبان را شکست«اقدام  نیافغان، ا یروھایبھ ن

 یاسیاز جملھ افتتاح دفتر س یاقدامات اعتمادساز یگفتگوھا عمدتاً بر رو نیا 25.با طالبان آغاز کرد 2010سطح پایین را در اواخل سال 
 االتیامتناع طالبان از تعامل با دولت افغانستان و مخالفت دولت افغانستان با مذاکرات ا .کوتاه مدت طالبان در دوحھ قطر متمرکز بود

 .شد 2014منجر بھ انحالل مذاکرات در سال  تینداشت، محدود شد و در نھا یا ندهیمتحده با طالبان کھ در آن دولت نما

 
  2021 – 2015: شتگراه بر

 

 االتیا یکیستوژل یبانیآموزش و پشت ،ییھوا یرویخود بھ ن اتیادامھ عمل یاگرچھ ھنوز برا، 2015افغان رسماً در آغاز سال  یروھاین

گروه  نیا: بود تحولزمان  زیطالبان ن یبرا 2015سال  26.در سراسر کشور را برعھده گرفتند تیکامل امن تیمسئول بودند یمتحده متک

رھبران طالبان در  انیم مبنی بر اختالف ییھا گزارش انیدر م است ودرگذشتھ  2013اعتراف کرد کھ مؤسس آن مال محمد عمر در سال 

 یآشکار ریگزارش شده تأث یداخل یمخالفت ھا 27.گروه اعالم کرد دیمال اختر منصور را بھ عنوان رھبر جد وجود داشت، ینیمورد جانش

تصرف  2015بر وقندوز را بھ مدت دو ھفتھ در سپتمبر تا اکت یشمال والیتگروه مرکز  نیا رایطالبان نداشت، ز ینظام یھا ییبر توانا

بدون  یمایحملھ ھواپ کیدر  2016 یمنصور در ماه م .بود 2001بزرگ از سال  یمنطقھ شھر کیتصرف آنھا در  نیکرد کھ اول

کمتر شناختھ «بھ عنوان  لگرانیاز تحل یتوسط برخ ،ینیعالم د کیهللا آخوندزاده،  بتیمتحده در پاکستان کشتھ شد و ھ االتیا نیسرنش

 28.جانشین وی شد» شود یشناختھ ماحتمالی متحد کننده  کی«و  »شده

گزارش شده است، طالبان بار  یسبھ کنگر) گاریس(افغانستان  یبازساز یبرا ژهیبازرس و متواتر چھار ماھھ یھمانطور کھ در گزارش ھا
در  .افتیدر سراسر کشور دست  یجیتدر یھا شرفتیگروه بھ پ نیا رایتصرف کردند، ز یمدت کوتاھ یقندوز را برا 2016در سال  گرید

-                                                           
 .2011، 15، مارچ فارن پالیسی» پس زدن طالبان،«سیت جونز، 22 
طالبان از ابزار ھای مدرن برای افزودن بھ نوسان «روبی، . ؛ الیسا جی2011سینتینل، جون  CTC» رفتار استخباراتی و ضد جاسوسی طالبان، «بین براندت، 23 

صدا و کمتر بر قلمرو متمرکز استراتژی جدید طالبان بیشتر بر حمالت پر سر و  «؛ راجیف چندراسیکاران، 2011، 4، اکتوبر نیویارک تایمز» استفاده می کنند،
» اسیران طالبان دیدگاه ایاالت متحده در مورد جنگ افغانستان را بھ چالش می کشند، «؛ راد نوردلند و الیسا روبین، 2012، 18، سپتمبر واشنگتن پست» است،

 .2012، 4، سپتمبر CSIS» حمالت سبز بھ آبی تنھا بخش کوچکی از مشکل است، :افغانستان «؛ 2012، 1، فبروری نیویارک تایمز
 .2012، 1، می NPR» اظھارات اوباما در مورد جنگ در افغانستان،: رونوشت«24 
 .2010 ،19، جوالیی گاردین» کاخ سفید استراتژی افغانستان را بھ سمت گفتگو با طالبان تغییر می دھد، «ایوان مک اسکیل و ھمکاران، 25 
 .2014، 27، می )ارشیف(، کاخ سفید بیانیھ رئیس جمھور در مورد افغانستان26 
 .2015، 31، جوالیی نیویارک تایمز» آشوب در طالبان،«بارنت روبین، 27 
 »رھبر جدید طالبان، بیشتر عالم دینی تا یک جنگجو، در تحمیل خود کند است،«مجیب مشال و تیمور شاه، 28 

 2016، 11، جوالیی نیویارک تایمز
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 این دولت خود در کشور حفظ خواھد کرد، کھ انیرا تا پا ییکایآمر یروین 8400اوباما اعالم کرد کھ  رئیس جمھور، 2016 یجوال
 29.»باشند دیکھ با ستندین یافغان ھنوز آنقدر قو یروھاین «: شده بود و گفت یزیباالتر از برنامھ ر یسطح

 

 2021، قبل از طالبان یو مال یساختار سازمان
 

 .افتیتداوم  یمداوم بھ منابع مال یمنسجم و دسترس یبا ساختار سازمان یادیتا حد ز 2001شورش طالبان پس از سال 
شود و  یم ادیگروه  نیا یامارت اسالم ریشود کھ از او بھ عنوان ام یم یهللا آخوندزاده رھبر بتی، طالبان توسط ھ2016از سال 

عمر فرزند مال ( عقوبی، محمد )یحقان نیجالل الد یشبکھ حقان انگذاریپسر بن( یحقان نیسراج الد: شد یم تیتوسط سھ معاون حما
 استیقبالً ر عقوبی .برجستھ ھستند یھا تیموقع یطالبان دارا 2021ھر سھ در دولت . ، و عبدالغنی برادر)طالبان انگذاریبن

تعیین می افغانستان  تیوال 34 یمقامات را برا ریو سا موازی انیگروه را بر عھده داشت کھ وال نیقدرتمند ا ینظام ونیسیکم
متحده و  االتیمستقر در دوحھ قطر را بر عھده داشت و مذاکرات طالبان با ا یاسیس ونیسیکم استیبرادر ر یعبدالغن 30.کرد

 یھا ونیسیشامل کم یاضاف ونیسیکم 14طالبان  ،یاسیو س ینظام یھا ونیسیدر کنار کم .کرد یم یرا رھبر یمنطقھ ا یپلماسید
 31.داشتند یرسانھ ھا، صحت، زراعت و آثار باستان ،ییقضا

 
پس از شھر پاکستانی کھ برخی از ر شورای رھبری یا رھبری شورا را تشکیل میدادند کھ گنفر دی 20امیر، معاونان او و حدود 

 «را  تھیکو یسازمان ملل متحد، شورا(ی می کردند، بھ عنوان شورای کویتھ توصیف می شد گاعضا و خانواده ھایشان در آن زند
تشریح  ».کند یم فیگروه از رھبران طالبان را توص نیاست کھ ارشدتر یلیمفھوم تحل کیبلکھ  ست،ین ییایاصطالح جغراف کی

گروه  ؛کرد یل موکنتر ی راو غرب یجنوب اتیطالبان در وال یھا تیو فعال روھاین تھیکو یبر اساس گزارش ھا، شورا 32).کرد
 یم یرھبر یشاه توسط مبارزان شبکھ حقان رامیم یشورا .عمدتاً در شرق بود گر،ید والیاتمسئول  شاوریپ یبھ نام شورا یگرید

 .شد یم لیتماماً از آن تشک باً یشد و تقر
 

جمع  دیعوا دالر ونیلیم 100از  شیکردند کھ طالبان ساالنھ ب یابیسازمان ملل متحد ارز یھا می، ناظران تحر2012حداقل از سال 
کھ  یمتفاوت است، بھ طور اریبس 2021ست ن در سال قبل از تصرف آنھا در آگطالبا یھا از درآم ھا نیتخم .کنند یم یآور

کشت  ،معدن ھا یرقانونیر عمدتاً از استخراج غالد اردیلیم 1.6تا  میلیون 300سازمان ملل از درآمد ساالنھ  یھا میناظران تحر
بھ اتفاق  بیقر تیکند کھ اکثر یکند و استدالل م یارقام مخالفت م نیاز کارشناسان با ا یکی .کنند یم ادی یو اخاذ اتیخشخاش، مال

 33.بھ دست آمده است )%9( یرقانونیدر مقابل مواد مخدر غ )%79(بر تجارت سوخت و کاال  اتیطالبان از مال یھا درآمد
 

را از  ییکایآمر یروھایجمھور ترامپ منتشر کرد و از او خواست کھ ن سیسرگشاده خطاب بھ رئ ینامھ ا 2017 ستگآطالبان در ماه 
 شیترامپ مجوز افزا رئیس جمھوردر اواخر ھمان ماه،  34.کرد فیدولت افغانستان توص یافغانستان خارج کند و آن را ضعف و ناتوان

در  35.او بود »ھیاول زهیغر«رچھ او اذعان داشت کھ خروج کامل متحده را صادر کرد، اگ االتیا دھندهھدف قرار  رویمقامات و سطوح ن
 میو مستق یبار دستور مذاکرات رسم نیاول یشده بود و برا دیطالبان ناام ھیعل ینظام شرفتیجمھور ترامپ از عدم پ سیسال، رئ کی داخل
 36.و طالبان را بدون مشارکت دولت افغانستان صادر کرد کایآمر

-                                                           
 .2016، 6کاخ سفید، بیانیھ رئیس جمھور در مورد افغانستان، جوالیی  29 
دانستند و غیبت او در کابینھ اولیھ طالبان کھ  صدر را نزدیک بھ ایران می .شدابراھیم صدر  جانشین بھ ریاست کمیسیون نظامی منصوب و 2021 مییعقوب در ماه 30 

روسیھ «آنتونیو جوستوزی، . کرد؛ وی بعداً بھ عنوان سرپرست معاون وزیر داخلھ منصوب شد» عصبانی«ھا، تھران را  اعالم شد، بنا بر گزارش 2021سپتمبر  7در 
 .2021، 30، سپتمبر RUSI» دوستان ناامید طالبان؟: و ایران

 .2020/415گزارش ملل متحد 31 
 .2020/486گزارش ملل متحد 32 
 .2021واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، اکتوبر » محاسبھ نادرست عواید و درک نادرست درگیری در افغانستان،: روایت مالیاتی یک «دیوید منسفیلد، 33 
 .2017، 15، آگست BBC» نامھ سرگشاده طالبان بھ ترامپ خواستار خروج از افغانستان شد،«جاستین روالت، 34 
 .2017، 21، آگست واشنگتن پست» ،در تصمیم ترامپ برای اعزام نیروھای بیشتر بھ افغانستان است: است دشواراین یک مشکل  «فیلیپ راکر و رابرت کاستا، 35 
 »کاخ سفید دستور گفت و گوھای مستقیم طالبان برای آغاز مذاکرات افغانستان را صادر کرد، «، و اریک اشمیت مشالمجیب 36 

 .2018، 15، جوالیی نیویارک تایمز
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توافق  »وستھیبھ ھم پ«کھ در آن دو طرف بر دو تعھد  د،یمتحده و طالبان بھ اوج خود رس االتیا 2020 فبروریگفتگوھا در توافق  نیا
 گرید یاز استفاده گروه ھا یریجلوگ یو اقدام نامشخص طالبان برا ،2021 یتا ماه م یالملل نیو ب ییکایآمر یروھاین یخروج تمام :کردند

مشروط بھ کاھش خشونت  حاً یمتحده بھ خروج صر االتیتعھد ا .متحده و متحدانش االتیا دیتھد یاز خاک افغانستان برا) از جملھ القاعده(
 .نبود گریانجام اقدامات د ای یاالفغان نیب ندهیدر مذاکرات آ ازیدولت افغانستان توسط طالبان، دادن امت ھیعل

آنھا در ماه  یزندان 5000و  1000متقابل  یکھ آزاد بودطالبان و دولت افغانستان  نیب انیتبادل زندان لیمتعھد بھ تسھ نیمتحده ھمچن االتیا
و  یکھ اتباع فرانسو یمتھم بھ حمالتکھ خاص طالبان  انیاز زندان یبرخ یبا آزاد ایگزارش ھا، فرانسھ و استرالبنا بر  .آغاز شد 2020 یم

آزاد شده  انیاز آن بود کھ جنگجو یھا حاک رسانھ یھا گزارش یبرخ ان،یزندان یآزاد انیاز پا قبل 37.را کشتند، مخالفت کردند ییایاسترال
فرمانده  کیبھ نقل از  2020 جون یھا از گزارش یکیجنگ را داشتند، در  دانیقصد بازگشت بھ م ایطالبان در حال بازگشت ھستند 

آزاد شدند، ظاھراً در  2020طالبان کھ در سال  انیاز زندان یبرخ 38.شد اھندآزاد شده مجدداً مستقر خو انیطالبان گفتھ شد کھ جنگجو
و گاه بحث  یجنجال یآزاد 2020بر مدولت افغانستان در سپت 39.د، نقش داشتندش 2021 ستگآکھ منجر بھ تسلط طالبان در  یحمالت نظام

آن مذاکرات  40.طالبان و دولت افغانستان آغاز شد نیب میمستق یگفتگوھا نیرساند و پس از آن اول انیطالبان را بھ پا یزندان 5000 زیبرانگ
 .آشکار نداشت شرفتیبود و پ متوقف

در رابطھ با  ژهیو توافق، بھ نیکرد کھ طالبان بھ تعھدات خود تحت ا دیتاک کایدفاع آمر ریپس از توافق، مارک اسپر، وز یھا در ماه
 چیاگرچھ ھ 42.کردند فیبا توافق توص »ناسازگار«خشونت طالبان را  شیافزا نیمتحده ھمچن االتیمقامات ا 41.کنند یالقاعده، عمل نم

 یرعلنیغ ضمیمھ ھایطالبان در  پردازد، یافغان نم ای ییکایآمر یروھایدر دسترس عموم بھ حمالت طالبان بھ ننامھ  توافق نیدر ا یا ماده
 چیھ 2020 فبروریھا، پس از  بنا بر گزارش 43.حملھ نکند ییکایآمر یروھایھا متعھد شده است کھ بھ ن ھمراه با توافقنامھ، طبق گزارش

 رایھمچنان باال بود، ز انیرنظامیافغان و غ ینظام یروھاین انیتلفات در م. طالبان کشتھ نشد یوھاریدر افغانستان توسط ن ییکایآمر یروین
 44.جنگ ادامھ دادند »رهیدو مس یاستراتژ«مذاکره بھ  زیطالبان ھمچنان بر سر م

رئیس کھ  یکار ادامھ داد و تا زمان نیبھ ا زیو پس از آن ن می کردخود را خارج  یروھاین 2020 فبروریمتحده قبل از توافق  االتیا
متحده در  االتیا استیس یپس از بررس 45.دیرس 2500 یعنیخود  زانیم نیاز قدرت خارج شد، بھ کمتر 2021 جنوریترامپ در  جمھور

نبود کھ من خود شاید آن چیزی «ر چھ توافق ایاالت متحده و طالبان گاعالم کرد کھ ا 2021، 14رئیس جمھور بایدن در آپریل  افغانستان،
 بندیخواھد شد، بھ آن پا لیتکم 2021سپتمبر  11، کھ تا یدر اول ماه م »ییخروج نھا«متحده با آغاز  االتیا، »با آن مذاکره می کردم

  46.خواھد بود

 

 

 

-                                                           
 .2020، 17، آگست رادیو آزادی» ،استرالیا و فرانسھ با آزادی برخی از زندانیان طالبان توسط افغانستانمخالفت  «37 
 .2020، 10، جون 24فرانس» ،چشم زندانیان آزاد شده طالبان بھ میدان نبرد «38 
، وال ستریت ژورنال» رھبری می کرد سال گذشتھ از زندان آزاد شد،مقامات می گویند کھ فرمانده طالبان کھ حملھ بھ شھر افغانستان را  «الن کلیسن و سعید شاه، 39 

 .2021، 3آگست 
 .2020، 3، سپتمبر نیویارک تایمز» افغانستان آخرین زندانیان طالبان را آزاد می کند و آخرین مانع گفتگوھا را برطرف می کند، «مجیب مشال و فاطمھ فیضی، 40 
 .2020، 5، می رویترز »طالبان بھ تعھدات خود عمل نمی کنند وزیر دفاع ایاالت متحده می گوید کھ «41 
 .2020، 13، اکتوبر طلوع نیوز» ،با توافق آمریکا و طالبان است» ناسازگار«خشونت : ایاالت متحده فرستاده «42 
 .2020، 4، مارچ CQ »کمیتھ نیروھای مسلح سنا درباره وضعیت بودجھ دفاعی جلسھ استماع برگزار می کند «43 
 .2020، 8موسسھ شرق میانھ، جون » ،استراتژی دو مسیری طالبان «ماروین واینبام، 44 
 .2019، 21، اکتوبر نیویارک تایمز »،ایاالت متحده بی سر و صدا نیروھای خود را در افغانستان کاھش می دھد «نف و ھمکاران، -توماس گیبونز45 
 .2021، 14آپریل » پیشرو در افغانستان،سخنان رئیس جمھور بایدن در مورد راه «کاخ سفید، 46 
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بھ نقض توافقنامھ متھم  دیمتحده را با تمد االتیطالبان ا .دیخواھد رس انیبھ پا ستگآ 31متحده در  االتیا ینظام تیاو بعداً گفت کھ مأمور
 47.کردند یخوددار ییکایآمر یروھایکردند، اما ھمچنان از حملھ بھ ن

 
 2021تسلط طالبان در تابستان 

 

 نیجلوه دھند و در ع تیمتحده را کم اھم االتیا یروھایخروج ن یمخرب احتمال ری، مقامات افغان در تالش بودند تا تأث2021در طول سال 
 جنرال، 2021 یدر ماه م یکنفرانس مطبوعات کیدر  48.کردند دیافغان تأک یروھایمتحده بھ ن االتیا یبھ ادامھ کمک مال ازیحال بر ن
 فیبا توجھ بھ آنچھ کھ او بھ عنوان نقاط قوت دولت و ارتش افغانستان توص »بد جینتا«ستاد مشترک ارتش، گفت کھ  سیرئ ،یلیمارک م

کھ  یدر صورت«گزارش داد کھ  یاطالعات مل ری، دفتر مد2021در سال  داتیساالنھ تھد یابیدر ارز 49.ستین »ریناپذاجتناب «کند،  یم
 50».مھار طالبان تالش خواھد کرد یخود دست بکشد، دولت افغانستان برا تیائتالف از حما

 یمل یتیو امن یدفاع یروھاینسبت بھ ن یقو یکھ طالبان از برتر دیرس جھینت نیبھ ا 2021 جنوریمنتشر شده در  یخارج یابیارز کی
 یخارج تیو حما یاساساً بر سر منابع ماد رویدو ن نیبرخوردارند و ا رویدر استخدام ن یجزئ یدر انسجام و برتر) ANDSF(افغانستان 

خالص  یابیدر ارز سندهینو .شد یابیشد ارز یمحدودتر از آنچھ اغلب فرض م اریبس - رویاندازه ن - ANDSF تیمز کی 51.شدند میتقس
آمده  یل مناطق قابل توجھوکنتر یبرا نیطالبان ھمچن. نسبت بھ دولت برخوردار بودند یاندک یکھ طالبان از برتر دیرس جھینت نیخود بھ ا

از افغانستان  %40گروه تا  نیرا در دسترس عموم قرار داد، ا ییداده ھا نیمتحده چن االتیکھ دولت ا یبار نی، آخر2018بر ودر اکت :بودند
 .ادامھ داد یجیتدر یھا شرفتیبھ پ یبعد یگروه در سال ھا نیو ا دیبھ چالش کش ایل ورا کنتر

کشور را بھ تصرف خود  ییاز مناطق روستا یعیوس یھا را آغاز کرد کھ بخش یا گسترده یشروی، طالبان پ2021 یماه م لیدر اوا
ھا توسط طالبان  یولسوال ریتصرف سا .داشت، مستحکم کرد یریکھ قبالً در آنھا حضور چشمگ یمناطق یدرآورد و تسلط گروه را بر برخ

در برابر طالبان  یقدرت را در دست داشت، بھ طور نظام 1990گروه در دھھ  نیکھ ا یزمان یاز مناطق شمال یبرخ :تعجب آورتر بود
 جونو  یکھ طالبان در ماه م بودزده  نیمنبع تخم کی .مھم بود اریبھ دست طالبان بس 2021مقاومت کرده بودند کھ سقوط آنھا در سال 

طالبان باعث  یشرویبنا بر گزارش ھا، سرعت پ 52.ل درآوردندوافغانستان را تحت کنتر یولسوال 400از  یولسوال 100از  شیب 2021
قبل از خروج  والیاتاو عمداً از تصرف مراکز  یروھایاز فرماندھان گفت کھ ن یکیکھ  یگروه شد، بھ طور نیاز افراد در ا یتعجب برخ

و پاکستان  رانیا کستان،یبا تاج یمرز یطالبان شروع بھ تصرف گذرگاه ھا ،یدر ماه جوال 53.کردند یاجتناب م ییکایآمر یروھاین
 چیکرد کھ طالبان ھ دیل دارند، اما تأکورا تحت کنتر یولسوال 200از  شیزد کھ طالبان ب نیتخم یلیرال مجن، 2021 ییجوال 21ر د .کردند
 54.شده بودند، تصرف نکرده اند عیافغان در آن تجم یروھایرا کھ ن والیتیمرکز 

 

افغانستان توسط طالبان در ھفتھ بعد،  والیاتاز مراکز  یمیتصرف ن .زرنج را تصرف کردند والیتی، طالبان مرکز 2021اگست  6در 
 متحده االتی، مقامات استگآ 13بنا بر گزارش ھا، در  55.متحده را شوکھ کرد االتیاز ناظران و بنا بھ گزارش ھا، مقامات ا یاریبس

-                                                           
 .2021، 15، آپریل صدای جھاد »،اخیر جو بایدن رئیس جمھور آمریکا اعالمیھبیانیھ امارت اسالمی در خصوص  «47 
 .2021، 26، آپریل طلوع نیوز» ،نیروی ھوایی را بھ عنوان مھارھای کشوری برای خروج ایاالت متحده بھ نمایش می گذارد  ANDSF«زھرا رحیمی، 48 
 .2021، 6، می وزارت دفاع ،مایلی جنرالجلسھ مطبوعاتی آستین وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک : رونوشت49 
 .2021، 19، آپریل ارزیابی ساالنھ تھدید جامعھ اطالعاتی ایاالت متحده، دفتر مدیر اطالعات ملی50 
 .2021، جنوری 1، چاپ 14، جلد سینتینل  CTC»،یک ارزیابی خالص: طالبان نیروھای امنیتی افغانستان در مقابل «جاناتان شرودن، 51 
، شبکھ تحلیلگران افغانستان» بھ دست طالبان افتاد،» مقاومت دوم«یک چھارم ولسوالی ھای افغانستان در میان فراخوان ھا برای  «کیت کالرک و عبید علی، 52 

 .2021، 2جوالیی 
 .2021، 25، جون NBC NEWS» حتی طالبان ھم از سرعت پیشروی آنھا در افغانستان شگفت زده شده اند، «دان دی لوس، مشتاق یوسفزی و سافورا اسمیت، 53 
 .2021، 21، جوالیی وزارت دفاع ،مایلی جنرالجلسھ مطبوعاتی آستین وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک 54 
 .2021، 15، آگست آسوشیتدپرس» ،بایدن از دستاوردھای سریع طالبان در افغانستان غافلگیر شدتیم  «زیک میلر و ھمکاران، 55 
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 نیدر شمال، طالبان آخر فیمزار شربا سقوط جالل آباد در شرق و  .نگران بودند کھ طالبان ظرف چند روز بھ سمت کابل حرکت کنند
اگست  15 صبح .بردند نیدولت افغانستان را از ب افتھیمقاومت سازمان  یھا گاهیپا نیبزرگ را بھ تصرف خود درآوردند و آخر یشھرھا
از رھبران سابق  یکھ برخ ییجا ر،یپنجش یمرکز والیت .مؤثر خود را بر کشور کامل کردند طرهی، طالبان وارد کابل شدند و س2021

، گزارش شده است کھ در سپتمبر )دیبھ ادامھ مطلب مراجعھ کن(مقاومت مسلحانھ در برابر طالبان بودند  جادیا یافغانستان در تالش برا
 56.طالبان تصرف شد یروھایتوسط ن 2021

از مراکز  یمواجھ شدند، برخ یدولت یروھاین یناموفق، از سو تیاگر در نھا د،یمناطق با مقاومت شد یکھ طالبان در برخ یدر حال
 یدولت یروھایمناطق، طالبان خروج ن نیاز ا یاریبر اساس گزارش ھا، در بس 57.تصرف شدند یریدرگ نیبا کمتر گریو مناطق د والیات

 نیبودند، تضم یزیاز خونر یریکھ بھ دنبال جلوگ یبزرگان محل یگریانجیبا م ایپرداخت ھا  قیرا از طر) آنھا یسالح ھا لیو تحو(
 58.کردند

 
 توقیف تجھیزات نظامی تامین شده توسط ایاالت متحده

 .متحده بھ دولت سابق افغانستان عرضھ شده بود االتیگرفتند کھ توسط ا اریرا در اخت زاتیتجھ یادیطالبان با تسلط بر افغانستان، مقدار ز
 نیبا ا 59.است استگذارانیناظران و س انیدر م مورد اختالف یموضوع کیو ھم از نظر استراتژ یھم از نظر مال یزاتیتجھ نیارزش چن
طالبان  اریدر اخت غاتیتبل یبرا یمواد نیو ھمچن یاضاف یھا تیاز قابل یبرخ) دیمراجعھ کن ریبھ ز(تازه بھ دست آمده  زاتیحال، تجھ

 .دھد یقرار م

بھ  2021 ستگآافغان را مدت ھا قبل از  یروھایمتحده از ن االتیا یتدارکات زاتیاز تجھ یبر اساس گزارش ھا، طالبان مقدار کمتر
 االتیا ییکرد کھ حمالت ھوا انیب ،ی، با استناد بھ آمار نظام2018در سال  یا رسانھ یھا از گزارش یک؛ یتصرف خود در آورده بودند

 تا بھ دشمن اجازه«ارتش  یشده بودند، بھ گفتھ سخنگو ریمتحده را کھ توسط طالبان دستگ االتیا یتدارکات یھامو »40حدود «متحده 
افغان  یروھایرا از ن زاتیاز تجھ یاند برخ ھا، طالبان سالھاست کھ توانستھ بر اساس گزارش 60.منھدم شده است »داده نشود برتری

وجود  یشواھد نیھمچن «، گفت 2017 جنوریدر  یسخنران کیافغانستان، در  یبازساز یبرا ژهیجان سوپکو، بازرس و .کنند یداریخر
را از سربازان افغان  ییکایخود دستور داده اند کھ صرفاً سالح، سوخت و مھمات آمر یدانیدھد طالبان بھ فرماندھان م یدارد کھ نشان م

 61».تر است نھیآسان تر و کم ھز انیشورش یکار برا نیانجام ا رایکنند، ز یداریخر

گزارش  کیاول،  .تصرف شده است دشوار است 2021 ستگآمتحده کھ توسط طالبان در ماه  االتیا یتدارکات زاتیمجموع تجھ نییتع
را در مورد  ییمتحده داده ھا االتیا یدولت یاز نھادھا یبرخ .افغان وجود ندارد یروھایبھ ن افتھیانتقال  زاتیجامع از تمام تجھ یعموم

 2017در سال  یمثال، در گزارش طورب .داده ھا محدود و ناقص است نیافغان منتشر کرده اند، اما ا یروھایبھ ن افتھیانتقال  زاتیتجھ
 نیتخم) GAO(دولت  یی، دفتر پاسخگو2017 یدر سال مال) NDAA( کایآمر ندگانیمجلس نما یدرخواست شده در قانون مجوز دفاع مل

 :کرده استذیل  یافغان کمک مال یروھایبھ ن 2016 یسال مال در طولمتحده  االتیزده است کھ ا

 

 

-                                                           
 .2021، 13، سپتمبر BBC »،طالبان غیرنظامیان را در سنگر مقاومت کشتند: بحران افغانستان«56 
 .2021، 1، آگست BBC »،حمالت طالبان بھ سھ شھر بزرگ ادامھ دارد: افغانستان«57 
 .2021، 15، آگست واشنگتن پست» ،معامالت غیرقانونی و فرارھای دستھ جمعی: فروپاشی نظامی افغانستان «سوسانا جورج، 58 
 .2021، 31، آگست واشنگتن پست» ،تسلیحات آمریکایی را ضبط نکرده است دالرمیلیارد  85نھ، طالبان «گلین کسلر، 59 
. 2018، 6، جون USA Today» ،.افغانستان می دھد، سپس وقتی بھ دست طالبان می افتد آنھا را منفجر می کندآمریکا ھاموی ھا را بھ ارتش  «جیم مایکلز، 60 

طالبان سالح ھای جدیدی را کھ با عقب نشینی ایاالت متحده از ارتش افغانستان ضبط شده بود، بھ نمایش  «ھمچنان بھ عنوان مثال بھ دیچارد انگل و ھمکاران، 
 .مراجعھ کنید 2021، 6، جوالیی wsNBS Ne» گذاشتند،

 .2017، 11، جنوری SIGAR» یس،چالش ھای پایدار برای اداره جدید و کنگر: بازسازی افغانستان «، سوپکو. اظھارات تھیھ شده از جان اف61 
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 ؛)ینفربر زرھ 200بھ  کیو نزد یھامو 22000شامل ( ھینقل لھیوس 75000از  شیب •
 ؛)نارنجک انداز 25000و  نگمشین  64000، تفنگچھتفنگ و  485000شامل (سالح  600000بھ  کینزد •
 در شب؛ و دیدستگاه د 16000از  شیب •
 ).سبک یتھاجم یمایھواپ 20و  یباربر/حمل و نقل یمایھواپ 60 کوپتر،یھل 110شامل ( مایھواپ 208 •

 ریاخ یدر سال ھا SIGAR 62».نکرد یابیدر حال استفاده را ارز ای ANDSFدر  یدیکل زاتیتجھ عیتوز زانیم«حال، آن گزارش  نیبا ا
سھ ماھھ منتشر کرده است، کھ احتماالً  کیافغانستان را بھ تفک یمل سیو پل یمل یشده بھ اردو لیتحو زاتیتجھ نھیاز ده اقالم پرھز یفھرست

 یحداقل برخ .منتقل شده است ANDSFمدت بھ  نیا یدھد کھ در ط یم لیمتحده را تشک االتیا زاتیاما نھ ھمھ، ارزش تجھ ،یادیمقدار ز
تخریب تجھیزات توسط با  یمحاسبات نیچن .ده استاستفاده ش رقابلیغ ایرفتھ  نیسال گذشتھ در جنگ از ب ستیارائھ شده در ب زاتیاز تجھ

 مایھواپ 46با  ستگآ 15بھ عنوان مثال، طبق گزارش ھا، خلبانان افغان در  .پیچیده تر می شود 2021ست گبعضی از نیرو ھای افغان در آ
بھ  عرضھ شده است متحده االتیتوسط ا کھ خود یبا خودروھا یافغان اضاف یروھاین 63.کستانیبھ تاج گرانید ؛بھ ازبکستان پرواز کردند

  64.فرار کردند رانیا

شده بھ دولت  نیخواستار بازگرداندن تمام مواد تام دیمتحده با االتیگفت کھ ا 2021 ستگآ 30در  یا ھیانیترامپ در ب نیشیجمھور پ سیرئ
 یممکن است از مجموع بودجھ بازساز؛ نامشخص استمنشأ آن رقم  65.است دالر اردیلیم 85مجموعاً  یسابق افغانستان شود کھ بھ گفتھ و

 یمقدار تجمع ای) یسبھ کنگر SIGAR 2021 جوالیی، بر اساس گزارش سھ ماھھ دالر اردیلیم 88.6( تیاز امن تیحما یمتحده برا االتیا
و  دھایاز خر یتعداد یمال یدستھ ھا نیا .دیبھ دست آ) دالر اردیلیم ASFF )82.9 ایافغانستان  یتیامن یروھایصندوق ن یاعتبارات برا

، SIGARبھ گفتھ  .کردند یم یبانیافغان را پشت یروھاین یآموزش، حقوق، مھمات، و سوخت برا ،یقرارداد تیھا، از جملھ حما تیفعال
 66.و حمل و نقل بوده است زاتیتجھ یبرا ASFF یھا یاز کل پرداخت دالر اردیلیم 75بھ  کیاز نزد %25فقط کمتر از 

، مشخص )و قبالً استفاده شده اند(طالبان قابل استفاده ھستند  یروھایتوسط ن یخودروھا بھ راحت یکوچک و برخ یکھ سالح ھا یدر حال
 .چالش شناختھ شده است کی ییپلتفرم ھا نیحفظ چن .استفاده کند مایبزرگتر مانند ھواپ یتواند از سکوھا یگروه تا چھ حد م نیکھ ا ستین

برای برخی از سکو ھا، (ھداری تمامی سکوی ھای ھوایی بھ پشتیبانی لوژستیکی قراردای متکی بودند گان برای تعمیر و ننیرو ھای افغ
 تیطالبان ممکن است بھ دنبال حما 67).ھداری را انجام میدادندگتعمیر و ن %100بلک ھاک، قراردای ھا  60A-UHو  C-130مانند 

از  2021طالبان از زمان تسلط خود در سال  یروھایکنند کھ ن یاستدالل م یبرخ 68.باشند ییکایآمر ریمشابھ از منابع غ لوژستیکی
  69.استفاده کرده اند اقتدار تحمیل یمتحده برا االتیتوسط اعرضھ شده شده  ریتسخ زاتیتجھ

 

 

 

موضوعات  انیدر م ،یخواستار بررس SIGARبھ  یا نظارت و اصالحات در نامھ تھیکم درجھ بندیو عضو  سی، رئ2021در سپتمبر 
دولت افغانستان و  اریمتحده کھ قبالً در اخت االتیا لیبا تمو یو اقالم دفاع زاتیتجھ... دارند یکھ طالبان بھ آن دسترس یزانیم«، گرید

-                                                           
 .2017، 10دفتر پاسخگویی دولت ایاالت متحده، آگست » تجھیزات با تمویل ایاالت متحده برای نیروھای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان،: امنیت افغانستان «62 
 .2021، 19، آگست مجلھ قوای ھوایی» ،از نیروی ھوایی افغانستان فرار کرده اند، باقی مانده در آشفتگی %25منابع می گویند کھ «ابراھام مھشی، 63 
 .2021، 14، آگست العربیھ نیوز» کردند،پیش از حملھ طالبان، نظامیان افغان در نزدیکی مرز ایران فرار : ویدیو«64 
 .2021، 30، آگست ھیل »،اگر طالبان میلیاردھا تجھیزات را پس ندھند، آمریکا باید دست بھ اقدام نظامی بزند: ترامپ«جوزف کوی، 65 
 Reports.pdf-up-Follow-re -SIGAR-Sopko-to-Grothman-Comer-SFL-CBM-10-09-https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2021نامھ در 66 

 .موجود است
 .2251گزارش 67 
 .2021، 1، سپتمبر الفییر» پنج افسانھ درباره آرسنال جدید طالبان، «جاناتان شرودن، 68 
 .2021، 25، آگست واشنگتن پست» طالبان تسلیحات و تجھیزات ساخت آمریکا را برای تحمیل اقتدار، ارعاب بھ نمایش می گذارند، «الیکس ھورتن، 69 

https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2021-09-10-CBM-SFL-Comer-Grothman-to-Sopko-SIGAR-%20re-Follow-up-Reports.pdf
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بودجھ و  نیا نیتأم ای یریبازپس گ ،تالفی یمتحده برا االتیکھ دولت ا یمیزقرار گرفتھ است، و ھر مکان یمل تیامن یدفاع یروھاین
 70».کند یم ادهاستف زاتیتجھ

 حکومت طالبان
 یو. افتیحضور  یبھ صورت رسم یمرتبھ در انظار عموم نیاول ی، برا2021سپتمبر  7طالبان در  نھیرید یهللا مجاھد، سخنگو حیذب

. دھند اعالم نمود یم لیاداره کشور تشک یرا برا »سرپرست نھیکاب«شده و  یمعرف» سرپرست« ینفر را کھ بھ عنوان وزرا 33 یاسام
کھ  ستیمشخص ن. کنند یم ادیافغانستان  یبردند، بھ عنوان امارت اسالم یدھھ ھا نام م یکھ خود را برا ونھحکومت، آن گ نیطالبان از ا

. متفاوت اند یدائم یاز چھ لحاظ با مقام ھا »سرپرست« یمقام ھا نیا نکھیا ایشوند  نیگزیجا ندهیافراد ممکن است در آ نیو چرا ا یچھ کس
سابق افغانستان را  یشاھ 1964 یبنا بر گزارش ھا، طالبان قصد دارند قانون اساس 71.بود »یموقت راظاھ« زین 1990دولت طالبان در دھھ 

بزرگ تر در مورد نحوه  یپرسش ھا، و »اجرا کنند« »باشد یو اصول امارت اسالم یاسالم نیبا قوان ریکھ مغا ییبدون ھر گونھ محتوا«
 72.را بدون پاسخ گذاشتند 2001بعد از سال  یاسینظام س گریوعناصر د فغانستان، پارلمان ا2004 یگروه با قانون اساس نیبرخورد ا

 ریبھ عنوان ام) ظاھر نشده است یدر انظار عموم یشده داشتھ و ھرگز بھ طور رسم دییعکس تا کیکھ (هللا آخوندزاده  بتیطالبان ھ رھبر
امور خارجھ  ریقندھار و وز یبھ عنوان وال 1990محمد حسن آخوند کھ در دولت طالبان در دھھ . دارد اریرا در اخت یگروه قدرت عال نیا

 »بدون مناقشھ« تیکند، شخص  یم فیتوص »فینسبتا ضع«آخوند را  لگران،یاز تحل یکی. سرپرست است ریکرد، نخست وز یخدمت م
متحده  االتیبرادر کھ مذاکرات با ا یعبدالغن 73.گرددیقدرتمندتر در داخل طالبان م یھا  ھا و جناح  تیشخص انیکھ انتخاب او مانع رقابت م

 عاتیمنتشر کرد کھ در آن شا یصوت لیفا کیبرادر   2021سپتمبر  13در . است رینخست وز تکرد، سرپرست معاون یم یرا رھبر
گزارش  یس  یب  یب  2021سپتمبر  15در . طالبان را رد نمود گرید یھا تیمجروح شدن خود در نزاع با شخص ایمربوط بھ کشتھ شدن 

طالبان  ینظام ای یاسیس یھا  شاخھ ایآ نکھیدر مورد ا) دیمراجعھ کن لیبھ ذ( یحقان یھا  تیبا شخص دیداد کھ برادر بعد از اختالف شد
 74.گروه ھستند، بھ قندھار رفتھ است نیتسلط ا ستھیشا

از قوم پشتون بوده،  تیتمام آنھا مرد ھستند و اکثر. ھستند یمیوفاداران قد ایاز مقامات سابق طالبان  »سرپرست نھیکاب« یتمام اعضا بایتقر
 االتیا یھا میتحر یسرپرست وزارت داخلھ کشور، برا ،یحقان نیاز آنھا از جملھ سراج الد میاز ن شیب. عمدتا از جنوب افغانستان ھستند

 یریمعلومات بھ دستگ یھاست کھ برا  سال کایوزارت امور خارجھ آمر. مانده اند یو باق دهیگرد نییسازمان ملل متحد تع ای/و همتحد
 زهیدالر جا ونیلیم 10شده است، تا  یمتحده نامگذار االتیکھ توسط ا) FTO( یخارج یستیسازمان ترور ،یشبکھ حقان سیکھ رئ ،یحقان

 .کرده است نییتع

 

 

 

از حد آنھا  شیب یاز واردات نظام یدر دولت سرپرست طالبان بازتاب یمرتبط با شبکھ حقان یھا تیکنند کھ نقش شخص یاستدالل م یبعض
 75.متحده با طالبان را دشوارتر کند االتیا یتواند ھمکار یبوده، و م

-                                                           
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2021-09- نامھ در 70 

up%20Reports.pdf-SIGAR%20re%20Follow-10.CBM%20SFL%20Comer%20Grothman%20to%20Sopko موجود است. 
 .2021سپتمبر  9گروه بین المللی بحران،  »چھ کسی حکومت طالبان را اداره خواھد کرد؟«71
سرنوشت شورای ملی «زیار خان یاد،  ؛2021سپتمبر  28آنادولو آجانسی،  »طالبان قانون اساسی دوران  شاھی را در افغانستان اجرا می کند،« ،یس کی خانا 72

 .2021سپتمبر،  14طلوع نیوز،  »افغانستان نامشخص است
 .2021سپتمبر  12، شبکھ تحلیلگران افغانستان، »یانسجام داخلی، تسلط خارج: تمرکز حکومت جدید طالبان«مارتین ون بیجلرت، 73 
 2021سپتمبر  15بی بی سی، » ،منابع می گویند کھ رھبران طالبان در کاخ ریاست جمھوری متالشی شده اند: افغانستان«خدای نور نصار، 74 
 .2021سپتمبر  10فایننشال تایمز، » ،رسدبازی ھوشمندانھ شبکھ حقانی با نقش ھای دولت افغانستان بھ اوج خود می «استفانی فایندلی، 75 
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 طالبان نھیمنتخب کاب یاعضا. 1شکل 

 

سازمان  یھا میو تحر  (OFAC)یخارج یھا ییدفتر کنترل دارا یھا سیتابید ؛یعکس ھا و معلومات از منابع رسانھ ا. CRS شده توسط جادیا: منبع
 .)1988 تھیکم(ملل 

کھ بعد از تسلط در  ن،یشیجمھور پ سیرئ ،یمانند حامد کرز(کھ ممکن است طالبان با مقامات سابق دولت افغانستان  زدندیحدس م یبعض
 کی جادیا یاز وعده آنھا برا یدر خارج از جنبش بھ عنوان بخش گرانیبا د ای) با مقامات ارشد طالبان جلسات داشت 2021آگست سال 

  .رندیبگتماس  »ریدولت فراگ«

 

از  یکھ شامل برخ دیاکتوبر  اعالم گرد 4سپتمبر و  21طالبان در  گرتوسطیمعاونان سرپرست وزارت و مقامات د یاضاف یھا ستیل
 76.پشتون بودند، ھست کھ عمدتاً ) از جملھ ھزاره(ھا  تیاز اقل یبعض یاعضا

 کردیرو نیداده و ا حیجامعھ افغانستان ترج گرید یھا را بر ارتباط با بخش  یگروه انسجام داخل نیدھد کھ ا  یدولت طالبان نشان م ساختار
 یاسیجناح س نیاز ادامھ اختالف در صفوف طالبان، اکثرا ب یھا حاک  گزارش77. کند نیممکن است حکومت طالبان را  در کوتاه مدت تضم

-                                                           
 .مراجعھ کنید 2021اکتبر  7شبکھ تحلیلگران افغانستان،  »،کابینھ سرپرست طالبان و انتصابات دیگر ارشد«نفر، بھ مارتین ون بیجلرت،  88برای فھرست کامل 76 
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و ) کند  یم تیحما یالملل  نیانداز بھ سمت شناخت ب  عناصر مختلف در داخل جامعھ افغانستان، با چشم شتریاز مشارکت ب ھک(گروه  نیا
گروه در معرض خطر  نیکنند کھ ا یم دیابراز ترد گرید یبعض 78.وجود دارد) ھا است  سازش نیکھ مخالف چن(آن  یشاخھ نظام

آنھا در حکومت، ممکن  یانحصار کردیموفق گردند، رو یجناح یھا  یریاز درگ یریدر جلوگ باناگر طال یحت 79.قرار دارد یشکستگ
 .حکومت خود داشتھ باشد ھیشورش عل ایبھ مخالفت  دنیالھام بخش یاست خطرات خود را برا

 مخالفان فعلی و احتمالی
 

برخوردار بودند، بلکھ بھ  یگسترده مردم تیکھ طالبان از حما افتادیاتفاق ن لیدل نیبود، بھ ا عیسر 2021تسلط طالبان در آگست  کھیحال در
بر آن حکومت خواھند  2021افغانستان کھ طالبان در سال  80.رخوردار بودکم ب اریبس تیاتفاق افتاد کھ دولت سابق ظاھرا از حما لیدل نیا

از عناصر  یبعض. کرد، متفاوت است یگروه دو دھھ قبل بر آن حکومت م نیکھ ا یبا کشور یو اجتماع یاسیس ،یاز نظر اقتصاد د،کر
مقاومت  کی لیتشک یبرا ھیولتالش ا کی. نگرند یخصومت م ایطالبان را با شک، خوف  ،یدر مناطق شھر ژهیجامعھ افغانستان، بھ و

گروه، و واکنش  نیحکومت ا ھیعل زیآم رخشونتیاعتراضات غ. دیمدت بوده و ظاھرا با شکست مواجھ گرد همسلحانھ در برابر طالبان کوتا
 .است ندهیدر آ یاحتمال یھا یطالبان بھ آنھا، نشان دھنده ناآرام ریسازش ناپذ

 سیرئ«ادعا کرد کھ  ترییدر تو ن،یشیجمھور پ سی، امرهللا صالح، معاون اول رئ2021آگست   17روز بعد از ورود طالبان بھ کابل در  دو
بود  دهیصالح قبال متعھد گرد 81».کند نیو اجماع آنھا را تضم تیتا حما ردیگ یبا ھمھ رھبران تماس م«و  »است یقانون سرپرستجمھور 

 یمرکز تیاو بھ وال. وندندیگروه بھ او بپ نیھا خواستھ بود تا در مقاومت در برابر ا  حکومت طالبان نخواھد شد و از افغان میکھ ھرگز تسل
) اشغال نشد 1990طالبان در دھھ  ای 1980در دھھ  یشھر ھرگز توسط شورو نیا(آن  یخیتار راثیو م کیاستراتژ تیکھ موقع ر،یپنجش

آنھا اعالم . وستیاتحاد شمال، احمد شاه مسعود، بھ او پ دیاحمد مسعود، پسر فرمانده فق. نقل مکان کرد د،از حد آن ش شیب تیباعث اھم
ھا از   گزارش انیم در 82.کردند تیدرخواست حما یالملل نیمتحده و ب االتیداده و از  ا لیکردند کھ در برابر طالبان مقاومت مسلحانھ تشک

ماه سپتمبر بھ دست  لیرا از اوا تیوال نیتوسط طالبان، طالبان ادعا دارند کھ کنترل ا انینظام ریپراکنده و کشتار غ یھا  یریادامھ درگ
  83.اند  گرفتھ

 ینشانھ ھا یبعض ریاز پنجش دیدر بازد 2021سپتمبر  14در  مزیتا ارکیویاما خبرنگاران  ن 84دشوار است، کنترل یرقابت دعوا صیتشخ
از آن است کھ صالح و مسعود بھ  یگزارش ھا حاک یبعض 85.کرده اند دایاست، پ ریاخ نیسنگ ینبرد ھا ایکھ نشان دھنده مقاومت فعال 

 کستانیو تاج) بزرگ افغانستان پس از پشتون ھا یگروه قوم نیدوم(ھستند  کیدر قوم تاج سعودصالح و م 86.اند دهیمنتقل گرد کستانیتاج
، اظھار داشتند 2021سپتمبر  22گراھام در  یندزیوالتز و سناتور ل کیما ندهینما 87.اتخاذ کرده استسخت در برابر طالبان  اریموضع بس

                                                                                                                                                                                                                 
   اثر مورد اشاره» حکومت طالبان را چھ کسی اداره خواھد کرد؟«77 
 .2021سپتمبر  23؟ الجزیره،  »عمق اختالف بین طالبان تا چھ حد است«: علی لطیفی78 
 2021سپتمبر  21دویچ ولھ، » تھدید جنگ داخلی طالبان چقدر واقعی است؟: نظر«مایکل کوگلمن، 79 
ھرگز افغانستان را مانند طالبان درک  آمریکایی ھا«شادی حامد، ; 2021آگست،  17رویترز،  »،افغانستان را اداره کردند »فروپاشی سیاسی«چگونھ طالبان «80 

 .2021آگست  23موسسھ بروکینگز،  »نکردند،
 60در بند . https://twitter.com/AmrullahSaleh2/status/ 1427631191545589772صبح،  9:59، ساعت 2021آگوست  17امرهللا صالح، توییتر، 81 

غیبت، استعفا یا فوت رئیس «در صورت » قانون اساسی. ر باید مطابق احکام این قانون عمل کندقانون اساسی افغانستان آمده است کھ معاون اول رئیس جمھو
قانون اساسی افغانستان آمده است کھ معاون اول رئیس جمھور در صورت استعفا، استیضاح یا مرگ رئیس جمھور مسئولیت ھای رئیس جمھور  67در ماده . »جمھور

 .بھ مجلس شورای ملی ارائھ کند »شخصا«اید استعفای خود را رئیس جمھور ب. را بر عھده می گیرد
 .2021آگست  18واشنگتن پست،   »اما ما بھ کمک نیاز داریم،. مقاومت مجاھدین در برابر طالبان اکنون آغاز می گردد: نظر« احمد مسعود،82 
 .2021سپتمبر   CNBC ،7 »طالبان تعھد کرده است کھ مقاومت کند،جنگ در دره پنجشیر افغانستان ادامھ دارد، چون مقاومت ضد «ناتاشا توراک، 83 
 .2021سپتمبر  9پالیسی خارجی،  »،فروپاشی آشکارمعلومات نادرست در پی تسلط طالبان« مایکل کوگلمن،84 
 .2021تمبر سپ 17رک تایمز، یانیو »،در پنجشیر، چند نشانھ از مقاومت فعال، یا اصال ھر جنگ«جیم ھویلبروک و ویکتور بل، 85 
 .2021سپتمبر  23منافع ملی،  »،بعد از سقوط والیت مرتکب، رھبران مقاومت پنجشیر در تاجیکستان ظاھر می گردند«تروور فیلسث، 86 
 .2021سپتمبر  13، گاندارا » ،سرسخت ترین منتقد طالبان: تاجیکستان«بروس پنیر، 87 
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خواستھ  دنیدر برابر طالبان ابراز کرده است، و آنھا از دولت با »را بھ مقاومت دتداوم تعھد خو«سعود صحبت کرده اند و مسعود کھ با م
 88.افغانستان نشناسد یاند کھ طالبان را بھ عنوان دولت رسم

 

کھ ائتالف سابق شمال  1990کنند، برخالف دھھ  یرسد کھ طالبان بھ طور مؤثر تمام کشور را کنترل م یبھ نظر م ر،یتصرف پنجش با
منطقھ  یتر با قدرت ھا یروابط قو نیطالبان ھمچن. داشت اریدرصد از خاک کشور را در اخت 10مھم مخالفان مسلح بود و حدود  ندهینما

 ای ریمقاومت، در پنجش یھا  حال، وجود گروه نیبا ا. کردند یم تیطالبان حما ھیاز ائتالف شمال عل یکھ زمان یضدارند، از جملھ بع یا
کند، کھ ممکن است بعد از آن  کیحرمخالفان طالبان را در سراسر کشور ت اینقطھ تجمع عمل کند  کیتواند بھ عنوان   یم گر،یاماکن د

 .چشم انداز چقدر محتمل است نیکھ ا ستیمشخص ن. داشتھ باشند یالملل  نیب گرید ایمتحده  االتیا یھا کمک  یبرا شتریب یھا  درخواست

. کردند زیآم  خشونت ریدفاع از حقوق خود و ابراز مخالفت با طالبان، تظاھرات غ یکشور برا گرید یھا  ھا در بخش  از افغان یبعض
در  زیشھرھا ن گریاز افغان ھا در جالل آباد، قندھار و د یرا بھ خود جلب نمود، اما برخ یالملل نیب ادیتظاھرات صدھا زن در کابل توجھ ز

. را با خشونت متفرق کردند ینظر داشتھ و بعض ریطالبان اکثر تظاھرات ھا را با دقت ز 89.طالبان تظاھرات کردند اقداماتاعتراض بھ 
رسد   ینشده را ممنوع کرد و بھ نظر م دییفرمان صادر نمود کھ طبق آن تظاھرات تا 2021سپتمبر  8طالبان در  یوزارت داخلھ بھ رھبر

طالبان  یھارویسپتمبر گفت کھ ن 13حقوق بشر سازمان ملل متحد در  یعال شنریباشلھ، کم شلیم. شده است زاراز آن زمان برگ یتعداد کم
کھ بنا بر   را بھ نفع حکومت طالبان منتشر کرده  طالبان تظاھرات 90.استفاده کرده اند »و خبرنگاران معترضان ھیعل ندهیخشونت فزا«از 

 یآنھا را، حداقل برا تیتواند موقع  یم نیھمچن کردیرو نیحال، ا نیدر ع 91.بودند  در آن شده رکتاز زنان مجبور بھ ش یھا بعض  گزارش
 .مدت کوتاه، با سرکوب ابراز فعاالنھ مقاومت مستحکم کند

 
 تأثیرات بازگشت طالبان بھ قدرت

 

مختلف کھ  یستیترور یھا  گروه یممکن است برا. متحده دارد االتیا یسیتعداد از منافع پال یبرا ییامدھایپ 2021طالبان در آگست  تسلط
 یبا مقامات افغانستان برا مشارکت یمتحده را برا االتیا یھا  کرده و برنامھ جادیرا ا یھا  ھا و چالش  در افغانستان حضور دارند فرصت

متحده در افغانستان از  االتیا استیس یاز اھداف اصل گرید یکی). اگر منسوخ نگردد(کند  دهیچیپ »در افق« یستیترور داتیمقابلھ با تھد
 حقوق با بازگشت طالبان بھ قدرت در  نیرسد ا یحقوق بشربوده کھ بھ نظر م ریاز زنان و سا تیحما شبردیپ 2001سال 

 
بھ  گرید یھا و کشورھا  ھیبوده کھ ھمسا یتیامن کیو تحر یمنطقھ ا کیپلماتید یدھنده شوک برا  تسلط طالبان نشان ت،یدر نھا. خطر است

 .دھند  یگروه واکنش نشان م نیا دیجد تیمختلف بھ موقع یھا  روش

 

 روابط با گروه ھای تروریستی
 

متفاوت با آنھا  یھا  و طالبان بھ روش  کرده تیمختلف در افغانستان فعال یگرا  اسالم یافراط یستیترور یھا  دھھ، گروه نیچند یبرا
Province, Khorasan-State (Islamic خراسان،  تیوال-یدولت اسالم )یدولت اسالم یا  القاعده و شاخھ منطقھ. اند  ارتباط برقرار کرده

-                                                           
 .2021سپتمبر  22دفتر مایک والتز،  »مقاومت افغانستان احمد مسعود،والتز، بیانیھ مشترک گراھام در تماس با رھبر «88 
اکنون ستیزه جویان سعی می کنند آن را بھ . سال قبل بعد از سرنگونی طالبان، فضا برای مخالفت در افغانستان باز گردید 20«سوزانا جورج و عزت هللا مھرداد، 89 

ھزاران «؛ 2021آگست  18الجزیره،  »،تظاھرات مرگبار در جالل آباد علیھ برداشتن پرچم افغانستان«علی لطیفی، . 2021سپتمبر  12واشنگتن پست،  »شدت ببندند
 .2021سپتمبر  14رویترز،  »نفر علیھ طالبان در قندھار بھ دلیل اخراج اعتراض کردند،

 .2021سپتمبر  13قوق بشر، چھل و ھشتمین جلسھ شورای ح »بھ روز رسانی شفاھی وضعیت حقوق بشر در افغانستان«90 
 2021سپتمبر  15آر تی تی ورلد،  »آیا زنان افغان مجبور بھ شرکت در راھپیمایی حامی طالبان شدند؟«91 
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ISKP کھ با نام ،K -ISIS بوده و احتماال تسلط طالبان بھ طرق مختلف  یستیترور یھا  گروه نیا نیتر  از مھم مورددو  (گرددیشناختھ م زین
 یھا ییراجع بھ توانا یجار یھا در مورد ادامھ روابط و بحث ھا یرابطھ طالبان با القاعده در بحبوحھ نگران. گذارد  یم ریبر آنھا تأث

 یبرا 2021در سال   ISKPحمالت دیتشد. گرندیکدیدشمن   ISKPطالبان و ابل،در مق. قرار گرفتھ است یقو یلیالقاعده، مورد توجھ تحل
بان طال ای   TTP)طالبان پاکستان کیتحر ژهیبھ و ،یپاکستان یگروه ھا یبرا امدھایپ نیتسلط طالبان ھمچن. است دیحکومت طالبان تھد

 .دارد(یپاکستان

 92القاعده 

چگونھ تسلط  نکھیھا در مورد ا  نیمانند، اما تخم  یم یافغانستان و پاکستان باق یالقاعده ظاھرا در منطقھ مرز) »یاصل« ای(ارشد  رھبران
 .گذارد متفاوت است  یم ریگروه تأث نیا یھا  ییطالبان احتماال بر توانا

گروه «تسلط طالبان در افغانستان  یاز سناتورھا گفتھ اند کھ در پ یبھ بعض 2021متحده در آگست  االتیشده است کھ مقامات ا گزارش
 93.»از حد انتظار رشد کنند عتریسر اریمانند القاعده ممکن است بتوانند بس یستیترور یھا

تا دو سال  کیتواند ظرف  یاست کھ القاعده م نیآنھا ا »یفعل یابیرز«گفتند کھ  زین 2021متحده در سپتمبر  االتیا یاستخبارات مقامات
از  سمیبزرگتر ترور داتیمتحده در حال حاضر با تھد االتیگفتھ اند کھ ا نیآنھا ھمچن 94».کند دیکند کھ حداقل وطن را تھد جادیا ییتوانا«

در شھادت اکتوبر  است،یدر امور س کایدفاع آمر ریکال، معاون وز نیکال 95.و عراق مواجھ است ھیسور ،یاز جملھ سومال گرید کناما
 »دو سال ای کی«را در  ییتوانا نیتواند ا  یرا انجام دھد، اما م یخارج اتیکھ عمل ،ییگفت کھ القاعده قصد دارد، اما نھ توانا 2021
در سراسر  گریامن د یمتحده، وجود پناھگاه ھا االتیا سمیمعتقدند با توجھ بھ دو دھھ فشار ضد ترور لگرانیاز تحل یضبع 96.کند یبازساز

 97.شود ایاست کھ القاعده در افغانستان دوباره اح دیطالبان، بع یاحتمال یھا تیجھان و محدود

گردد،  یباز م 1990با طالبان کھ بھ دھھ  AQرسد کھ روابط  یمتحده، بھ نظر م االتیا سمیفشار ضد ترور) لیبھ دل دیشا ای(رغم  یعل
 . بماند یباق یقو

 

بھ حداقل رسانده است تا  طالبان را یارتباطات آشکار با رھبر«مان ملل گزارش دادند کھ القاعده ساز یمی، ناظران تحر2021در جون 
سال  یانیدر گزارش خود در مورد سھ ماھھ پا  (DOD)دفتر بازرس کل وزارت دفاع 98».ندازدیطالبان را بھ خطر ن کیپلماتید تیموقع

از  یروابط طالبان با القاعده محفوظ بوده و ارتباط دارند و بعض نکھیبر ا یمبن  (DIA)یاستخبارات دفاع یندگیرا از نما یابی، ارز2020
سازمان ملل،  یھا میبر اساس گزارش ناظران تحر 99.انتقال داد »ادغام شده اندان طالب یو ساختار فرماندھ روھایدر ن»القاعده  یاعضا

 دهیگرد تیازدواج، تقو یھا وندیاز جملھ پ ،یشخص یھا وندیگروه ھا در افغانستان و پ نیروابط القاعده و طالبان با مبارزه مشترک ا
 100.ستا

-                                                           
 .وضعیت فعلی و پالیسی ایاالت متحده مراجعھ کنید ،پیشینھ: القاعده CRS In Focus IF11854ھمچنین بھ 92 
 .2021آگست  15، پرس اسوشیتید »،افزایش تھدید تروریسم ایاالت متحده با افزایش قدرت طالبان نگرانی در مورد«مایکل بالسامو و ھمکاران،93 
 .2021سپتمبر  14، تایمز نیویارک »،مقامات ایاالت متحده می گویند کھ القاعده می تواند در یک یا دو سال در افغانستان بازسازی شود«جولیان بارنز، 94 
مجلھ وال  »نشانھ ھایی از بازگشت جنگجویان القاعده بھ افغانستان را می بینند،. U.Sجاسوسان «کورتنی مک براید و وارن استروبل، اثر مورد اشاره، بارنز، 95 

 .2021سپتمبر  14استریت، 
 .2021اکتوبر  26، یسھای کانگر  رونوشت  CQ »،کند  کمیتھ نیروھای مسلح سنا راجع بھ امنیت افغانستان، آسیای جنوبی و مرکزی جلسھ استماع برگزار می«96 
آیا افغانستان دوباره بھ پناھگاه امن تروریست ھا «دانیل بایمن، . 2021سپتمبر  12، الجزیره » ،دوباره  افغانستان را اشتباه درک می کند -غرب « احمد صدیقی،97 

 2021آگست  18، امور خارجھ »تبدیل خواھد شد؟
 .S/2021/486سند سازمان ملل متحد 98 
 .2021فبروری  17، منتشر شده در 2020دسمبر  31 - 2020اکتوبر  1گزارش بازرس کل ارشد گنگرس  ایاالت متحده، : عملیات نگھبان آزادی99 
  .S/2021/486سند سازمان ملل متحد100 
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داشتھ دست  2001سپتمبر  11در حمالت ] بن الدن[مدرک وجود ندارد کھ  چیھ«ھستند کھ  یطالبان ھمچنان مدع انینوبھ خود، سخنگو بھ
و بر  »کھ با القاعده ارتباط داشتھ باشد مینیب یکس را در افغانستان نم چیما ھ«: سخنگوھا گفت نیاز ا یکی 2021در سپتمبر  101.»باشد

 102.»کشور نخواھد بود چیخطر متوجھ ھ چگونھیاز طرف افغانستان ھ«کرد کھ  دیاکتعھد طالبان ت

 یھا نھیگروه با القاعده مخالف ھستند و ھز نیا یھا وندیطالبان با پ یاز بخش ھا یبعض کھیکند کھ در حال یاستدالل م لگرانیاز تحل یکی
 یم وندیپ یدو گروه را تا حد نیمشترک ا یولوژیدیا کیکنند،  یمتحده ذکر م االتیطالبان و فشار ا یالملل نیرابطھ را از نظر وجھھ ب نیا

کند کھ  یاستدالل م لگریتحل نیمانند القاعده ندارند، ا یطالبان اھداف فرامل کھیحالدر . است دیآنھا بع نیتوافق کامل رخنھ ب کی کھزند، 
رھبران القاعده بھ  عتیھمانطور کھ با ب »ندیب یم یمھم در نظارت خود بر جھاد جھان کیشر کیطالبان افغانستان را بھ عنوان «القاعده 

 »یمال تیفضا و حما«کرده است کھ طالبان ممکن است  شنھادیپ گرید لگریتحل کی 103.دھد یطالبان متعھد شده اند نشان م یالرھبران متو
 نیحرکت قدرت ب 104».کند  یحمالت محدود م یو اجرا یطراح یگروه را برا نیا یھا  تیکھ فعال یدر حال«القاعده فراھم کنند  یرا برا

طالبان قبل از  تیدر تقو القاعده AQ یو نظام یمال تیحما: کرده است رییتغ یسال گذشتھ بھ طور قابل توجھ 20 ولالقاعده و طالبان در ط
 .داشتھ باشد 2021در بازگشت طالبان بھ قدرت در سال  مینقش مستق القاعده AQرسد  یمھم بود، اما بھ نظر م اریبس 2001سال 

 یدولت اسالم

آن در سال  سی، از زمان تأس(شود یشناختھ م زین K -ISISنامکھ با   (ISKPدر افغانستان یگروه وابستھ بھ دولت اسالم گر،ید یسو از
 یمیھر ناظر تحر یجنگجو، بھ ازا 2200تا  1500با ) ISKP .اند  شده ریدرگ گریکدیدو گروه اغلب با  نیبا طالبان مخالف بوده و ا 2015

تسلط . داند یم یخالفت جھان کیخود از  یجھان دگاهیطالبان متمرکز بر افغانستان را در تضاد با د انھیگرا یمل یاسیس روژهپ) سازمان ملل
افغانستان در کابل  یزندان دولت کی ریطالبان بعد از تسخ یروھایبر اساس گزارش ھا، ن. باشد  ISKPیشکست برا کیتواند  یطالبان م

 105.را  اعدام کردند  ISKPسابق ینرھبر زندا کیتوسط طالبان 

. وندندیبپ ISKPتواند تندروھا را وادار کند کھ بھ  یاقدامات م نیگروه در مورد مسائل خاص مصالحھ کند، ا نیطالبان با آغاز حکومت ا اگر
 .مرتبط بودند ISKPطالبان در گذشتھ با  انیاز جنگجو یبعض

 

متحده و طالبان،  االتیا یقبل یمنطقھ نادر از ھمکار کی ،ISKP ھیاز حمالت طالبان عل تیحما یرا برا ییمتحده قبال حمالت ھوا االتیا 
متحده با  االتیا ندهیآ یاز او راجع بھ امکان ھماھنگ کھی، ھنگام2021سپتمبر  1در  یکنفرانس مطبوعات کیدر  یلیجنرال م 106.آغاز کرد
 یھا یھمکار نیچن 2021طالبان در اکتوبر  یخنگوبنا بر گزارش ھا، س 107.امکان وجود دارد نیا«: شد، گفت دهیپرس  ISKPھیطالبان عل

 108.»میمستقال مقابلھ کن  [ISKP]با میتوان یما م«: را رد کرده  گفت

ISKP  انستان و بھ طور جداگانھ متحده و افغ االتیا یتوسط حمالت نظام 2019خود در شرق افغانستان در اواخر سال  یاصل گاهیاز پا
  ISKP، 2021آگست  26در  109.است یگروه ھمچنان قو نیا یاتیعمل یھا ییرسد کھ توانا یاما بھ نظر م »دیکن گرد شھیر بایتقر«طالبان 

 تیمسئول نیگروه ھمچن نیا. افغان کشتھ شدند 150از  شیو ب ییکایآمر ینظام 13کابل حملھ را انجام داد کھ در آن  ین المللیدر فرودگاه ب

-                                                           
 .2021آگست  26واشنگتن پست،  »،سپتمبر بوده است 11کھ بن الدن مسئول حمالت » ھیچ مدرک وجود ندارد«گوید  سخنگوی طالبان می«ریچل پنت، 101 
 2021سپتمبر،  21 رویترز، »طالبان می گویند کھ القاعده یا داعش در افغانستان وجود ندارد،«102 
 .2021آگست  10، موسسھ مدرن وار در نقطھ غربی »،چرا طالبان بعید است روابط خود را با القاعده قطع کند: گشودن گره گوردی«اسفندیار میر، 103 
 .2021سپتمبر  14امور خارجھ،  »،القاعده در مقابل داعش«زل،کول بون104 
 آگست 17مجلھ وال استریت،  ».طالبان کنترل پایتخت افغانستان را در حالی کھ ھزاران نفر سرگردان مانده اند تحکیم می کنند«یاروسالو تریفیموف و ھمکاران، 105 

2021. 
 .2020اکتوبر  22واشنگتن پست،  »،نیروی ھوایی مخفی طالبان ما«ویسلی مورگان، 106 
 2021سپتمبر،  1نشست خبری میلی در پایان جنگ ایاالت متحده در افغانستان،  وزارت دفاع، . آستین وزیر دفاع و جنرال رئیس ستاد مشترک ارتش107 
 2021اکتوبر،  9اسوسیتید پرس،  »طالبان می گویند کھ با ایاالت متحده برای کنترل دولت اسالمی ھمکاری نمی کنند،«کتی گانون، 108 
 .2020/415گزارش سازمان ملل متحد 109 
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در  انیعیمسجد ش کیدر  2021را در اکتوبر  یانتحار یبمب گذار نیطالبان در شرق شھر جالل آباد و ھمچن یروھاین ھیحمالت متعدد عل
خود  یینشان دادن توانا یتالش طالبان را برا ISKPحمالت مداوم . گذاشت بر عھده گرفتھ یکشتھ بر جا 100قندوز کھ حدود  یشھر شمال

قندھار،  یدر شھر جنوب انیعیمسجد ش نی، در بزرگتر2021در اکتوبر  گرید یبمبگذار 110.کند یم فیکشور تضع تیامن نیدر اداره و تام
طالبان  یبرا حانھیچالش وق کیحملھ شناختھ شده در آن صورت نگرفتھ بود، نشان دھنده  چیو قبال ھ دیکھ جنبش طالبان متولد گرد ییجا

اختالف نظر  یگروه بدون کمک خارج نیمقابلھ با ا یخود خواستھ طالبان برا ییو توانا ISKP دیکارشناسان در مورد قدرت تھد. است
گروه بھ عنوان تنھا  نیا تیو موقع ISKP ینقد یھا  با توجھ بھ پرداخت ،ANDSFسابق  یھا، از جملھ اعضا  از افغان یبعض 111.دارند

 112.اند  دست بھ سالح برده ISKPمخالف مسلح فعال طالبان، با 

TTP  )طالبان پاکستانی( 

TTP  بعد . شدند ریبا دولت پاکستان درگ 2007مستقر در پاکستان بوده کھ بعد از سال  یافراط یتعداد از گروه ھا یسازمان چتر برا کی
، با دولت 2014طالبان پاکستان در سال  کیتحر یاز اعضا یبعض. آغاز بھ انشعاب کرد 2013هللا محسود در سال  میاز مرگ رھبر حک

تحت  یا  لھیامن خود در مناطق قب یھا  گروه را از پناھگاه نیارتش پاکستان کھ عمدتا ا اتیمتعاقبا در پاسخ بھ عمل وکردند  عتیب یاسالم
 یماھایمحسود در حملھ ھواپ نیجانش( یادامھ فشار نظام. راندند، بھ شرق افغانستان نقل مکان کردند رونیب  (FATA)اداره فدرال سابق

با . بعد بھ شدت کاھش داد یھا  گروه را در سال نیا تیفعال) کنر افغانستان کشتھ شد تیدر وال 2018سال  رمتحده د االتیا نیبدون سرنش
ھر  ی، بھ ازا2020از سال  (شده است لیتسھ  AQکھ احتماال توسط )منشعب سابق یھا  از گروه یو بعض  TTPنیحال، اتحاد مجدد ب نیا

طالبان پاکستان ممکن است از تسلط طالبان  کیتحر 113.است افتھی شیافزا 6000تا  2500ن یگروه ب نیسازمان ملل، رتبھ ا یمیناظر تحر
 .ببرد شتریطالبان پاکستان در افغانستان سود ب کیتحر انیزندان یو متعاقب آن آزاد

 

 

 

 
اند،  دهیدر افغانستان جنگ گریکدیو در کنار ) شود یکھ با نام مشترک آنھا مشخص م(دارند  کیولوژیدیا یشباھت ھا یآنھا بعض کھیحال در

TTP جداگانھ ھستند یو طالبان سازمان ھا: TTP  »نیبا ا 114.دارد و طالبان بر افغانستان متمرکز ھستند »یضد پاکستان زیاھداف متما 
تسلط طالبان در . افغانستان و پاکستان قرار دارند یکھ در منطقھ مرز یاند، گروھ  شده لیتشک یقوم یھا  حال، ھر دو عمدتا از پشتون

 یطلب ھیتجز«بھ  یمعتقد است کھ تمرکز خود را از جھاد فرامل لگریتحل کیعمل کند، کھ  TTP یتواند بھ عنوان الگو برا یافغانستان م
عمران خان، . افتی شیافزا 2021پاکستان در سال  یتیامن یروھاین ھیعل TTPحمالت  115.دھد یم رییمتمرکز بر پشتون ھا تغ »یقوم

-                                                           
سی بی اس  »،این مشکل آمریکا نیز ھست. در تالش است تا رژیم طالبان افغانستان را از درون و بیرون تضعیف کند«   K-ISISسامی یوسفزی و تاکر ریلز، 110 

 .2021اکتوبر  8نیوز، 
؛ امیره جادون و اندریو ماینز، 2021اکتوبر  13کریستین ساینس مانیتور،  »،اسالمی کنترل طالبان را در افغانستان آزمایش مینمایدحمالت دولت «سامیھ کوالب، 111 

 .2021اکتوبر  14وار آن راکس ،  »،توانند بھ تنھایی با دولت اسالمی مقابلھ کنند  طالبان نمی«
 31مجلھ وال استریت ،  »،بعضی از جاسوسان و سربازان سابق افغان بھ سمت دولت اسالمی رھا شدند بعد از خروج ایاالت متحده،«یاروسالو تروفیموف، 112 

 .2021اکتوبر 
 .S/2021/486سند سازمان ملل متحد 113 
 مرجع سابق114 
 .2021سپتمبر  24اون، بنیاد جیمز ت »،تغییر گفتمانی تحریک طالبان پاکستان از لفاظی جھادی جھانی بھ روایت ھای پشتون محور«، عبدالباسط115 
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طالبان  یگریانجیشود با م یاست کھ گفتھ م TTP یاگفت کھ دولت او در حال مذاکره با اعض 2021پاکستان در اکتوبر  ریوزنخست 
 116.افغانستان انجام شده است

“Over-the-horizon” Counterterrorism Strategy and Challenges 
From the outset of the U.S. withdrawal, U.S. officials said that the United States would maintain the ability 
to combat terrorist threats in Afghanistan without a military presence on the ground there by utilizing assets 
based outside of Afghanistan, in what has been described as an “over-the- horizon” approach. In 
announcing the “final phase” of the U.S. withdrawal in April 2021, President Biden said, “We’ll reorganize 
our counterterrorism capabilities and the substantial assets in the region to prevent the reemergence of 
[terrorist threats] to our homeland from over the horizon.”117 In April 2021 testimony, U.S. Central 
Command (CENTCOM) Commander General Kenneth McKenzie said he was “conducting detailed 
planning” on over-the-horizon capabilities, which would be “difficult” but “not impossible” to establish: 

You will have to base your overhead ISR [intelligence, surveillance, and reconnaissance] 
from no longer within Afghanistan, where an MQ-9 [drone] can take off and be over its 
target in a matter of minutes to, perhaps, much further away. We will look at all the 
countries in the region. Our diplomats will reach out, and we’ll talk about places where 
we could base those resources. Some of them may be very far away, and then there 
would be a significant bill for those types of resources, because you’d have to cycle a lot 
of them in and out.118 

When asked for specifics on what “over-the-horizon” capabilities might entail, Acting Assistant Secretary 
of Defense for Indo-Pacific Affairs David Helvey said in a May 2021 hearing that details “are best left in a 
classified session” and said broadly that “we are working ... to establish the types of arrangements that give 
us the access, basing, and overflight necessary to address the terrorism threats.”119 The United States leased 
bases in the Kyrgyz Republic, Pakistan, and Uzbekistan (from 2001-2014, 2001-2011, and 2001-2005, 
respectively) to support military operations in Afghanistan. As of November 2021, similar arrangements 
have not been announced with Afghanistan’s neighbors, which may be reticent about connections with U.S. 
operations. For instance, in May 2021, Pakistan’s foreign minister ruled out any U.S. use of Pakistani bases 
for future operations, explaining that his government has adopted a policy that allows it to become “only 
partners in peace.” In June, Pakistan’s prime minister reiterated the refusal, saying it was 
 
 

117 Remarks by President Biden on the Way Forward in Afghanistan, White House, April 14, 2021. 
118 “House Armed Services Committee Holds Hearing on US Military Activities Greater Middle East and Africa,” CQ 
Congressional Transcripts, April 20, 2021. 
119 “House Armed Services Committee Holds Hearing on Afghanistan,” CQ Congressional Transcripts, May 12, 2021.

-                                                           
اسالم آباد بھ شدت از «؛ ضیاء الرحمن، 2021اکتوبر  4تایمز،  نیویارک »،پاکستان، حتی با افزایش حمالت در گفتگو با شبھ نظامیان طالبان است« سلمان مسعود،116 

 .2021سپتمبر  28نیکی آسیا،  »،افزایش تروریسم طالبان پاکستان نگران است
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based on fear of internal retaliation.120 CNN reported in late October 2021 that the United States 
was seeking an agreement with Pakistan to use its airspace for counterterrorism operations in 
Afghanistan.121 In October 2021 testimony, Under Secretary of Defense for Policy Colin Kahl 
said, “We’re seeking to build out a more robust ecosystem for over-the-horizon CT 
[counterterrorism], which would include regional players ... we’re in conversation with 
Uzbekistan, Tajikistan, and others.”122 

The closest U.S. bases to Afghanistan are in the Persian Gulf region, from which U.S. airstrikes in 
Afghanistan have been launched in recent years, though U.S. aircraft must take an indirect route 
to avoid Iranian airspace. The deployment of aircraft carriers in the Arabian Sea and operations 
from Diego Garcia are other means by which the United States in theory could conduct “over-the- 
horizon” operations in Afghanistan.123 

With the Taliban in control of Afghanistan, the United States will likely have to alter any plans 
that had been predicated on the continued existence of the former Afghan government and its 
security forces. In May 2021 testimony before the Senate Armed Services Committee, Acting 
Assistant Secretary of Defense Helvey said having “a willing and capable partner in Afghanistan 
is a critical piece of our CT capabilities. If that goes away, it becomes much harder, greater risk, 
and it will be more costly.”124 Cooperation with Taliban authorities may prove impossible or too 
diplomatically or politically fraught. Collaboration with non-Taliban Afghans via clandestine or 
covert action authorities could yield counterterrorism gains but carry risks with regard to broader 
U.S.-Taliban relations. Some Members of Congress have argued the Administration has not been 
sufficiently forthcoming with regard to future U.S. plans to counter terrorism in Afghanistan.125 

An August 29, 2021, U.S. drone strike in Kabul that killed civilians may have demonstrated the 
challenges associated with conducting remote counterterrorism strikes. At a September 17, 2021, 
press conference, General Kenneth McKenzie said, “I would reject a parallel between this 
operation and an over-the-horizon strike ... because we will have an opportunity to further 
develop the target and time to look at pattern of life. That time was not available to us because 
this was an imminent threat to our forces,” even though “our intelligence was wrong.”126 

 
Human Rights: Women and Ethnic and Religious Minorities 
During their former rule, the Taliban had “one of the worst human rights records in the world,” 
according to U.S. assessments; one U.S. official stated in November 2001, “The human rights 
abuses that the Taliban have imposed on Afghanistan are in a class by themselves. In a number of 
categories, they rate in the worst possible sector.”127 While many human rights abuses continued 

 
 

120 “Pakistan: No More Military Bases for US Afghan Mission,” VOA News, May 11, 2021; Imran Khan, “Pakistan Is 
Ready to Be a Partner for Peace in Afghanistan, But We Will Not Host U.S. Bases,” (op-ed), Washington Post, June 21, 
2021. 
121 Natasha Bertrand et al., “US nearing a formal agreement to use Pakistan’s airspace to carry out military 
operations in Afghanistan,” CNN, October 23, 2021. 
122 “Senate Armed Services Committee Holds Hearing on Afghanistan, South and Central Asia Security,” op. cit. 
123 Paul McLeary, “The U.S. ground war in Afghanistan is over. Now it’s the Navy’s turn,” Politico, September 3, 2021. 
124 “Senate Armed Services Committee Holds Hearing on Transition from Afghanistan,” op cit. 
125 Jonathan Swan and Zachary Basu, “Red flags for Biden’s ‘over-the-horizon’ Strategy,” Axios, September 12, 2021. 
126 Department of Defense, “General Kenneth F. McKenzie Jr. Commander of U.S. Central Command and Pentagon 
Press Secretary John F. Kirby Hold a Press Briefing,” September 17, 2021. 

127 “Human Rights and the Taliban,” Remarks by Assistant Secretary Lorne W. Craner, U.S. Department of State, 
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under the U.S.-backed former Afghan government, conditions generally are seen to have 
improved, leading to fears about the Taliban takeover reversing progress on human rights 
achieved since 2001. Two of the most prominent, and closely watched, issues in this area are the 
rights of Afghan women and girls and the rights of ethnic and religious minorities. In both cases, 
the Taliban’s actions since August 2021 suggest that the group’s rule will restrict many former 
rights and protections for Afghan women; the picture with regard to minorities is more mixed. 

 
Afghan Women and Girls 
Since taking power in August 2021, Taliban officials have reiterated their commitment to 
protecting women’s rights “within the framework of sharia.”128 Some observers question whether 
Taliban statements are an attempt to assuage concerns that a rollback of women’s rights is 
imminent and to dispel “rumors” about reported actions carried out by the group before its 
takeover, such as forced marriages and targeted killings of women.129 In the immediate aftermath 
of the takeover, Taliban leaders called on women government employees to return to their posts, 
as long as they were wearing the hijab (headscarf), and granted “amnesty” to all men and women 
who worked with foreign powers.130 Taliban leaders subsequently called for women to stay home 
temporarily, citing concerns over new Taliban forces who “have not yet been trained very well” 
and who may mistreat, harm, or harass women.131 

The Taliban are often portrayed as the prime drivers of Afghan women’s oppression. Others have 
noted that many people within Afghan society hold restrictive views of women’s rights that often 
predate the Taliban movement, particularly in rural areas, where 76% of the population resides.132 
For some Afghan women, the Taliban takeover may represent an improvement over high levels of 
violence that have characterized recent years, if the group can prevent further violence and 
improve security conditions.133 This may be particularly so for those in rural areas more affected 
by conflict. Fieldwork conducted in 2019 and 2020 found that “peace is an absolute priority for 
some rural women, even a peace deal very much on the Taliban terms.”134 

For other women, the Taliban’s takeover has increased fears of sexual violence, retaliation, and 
displacement, and has created longer-term concerns over the future of women’s rights under a 
Taliban government.135 A number of women have protested in Kabul and other cities to demand 
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Policy, July 23, 2021. Other restrictions reportedly imposed in some areas of the country since May 2021 included 
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the use of television. Afghanistan Independent Human Rights Commission, “Escalation of Violent Confrontations and 
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133 Anand Gopal, “The Other Afghan Women,” The New Yorker, September 6, 2021. 
134 Allen and Brown, “The fate of women’s rights in Afghanistan”; International Crisis Group, “What Will Peace Talks 
Bode for Afghan Women?” briefing note, April 6, 2020. 
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protection for human rights and inclusion in the Taliban government. Reports indicate some 
women have been beaten by Taliban fighters while protesting, and some journalists have been 
detained while covering the protests.136 The Taliban have reinstated the Ministry of Propagation 
of Virtue and Prevention of Vice, which enforced the Taliban’s interpretation of Islam in the 
1990s. The Taliban’s government does not include the Ministry of Women’s Affairs, which was 
not present in the prior Taliban government but had been a part of the former Afghan 
government.137 

On September 18, 2021, the Ministry of Education announced the reopening of public secondary 
schools and directed all male teachers and students to attend. The lack of reference to girls led 
most to stay home and led some to describe a Taliban “ban” on girls’ education.138 Taliban 
spokesperson Zabihullah Mujahid said on September 20 that the Taliban was finalizing 
arrangements to reopen secondary schools for girls in a “safe learning environment,” which 
would happen “as soon as possible.”139 

Many women’s rights advocates are skeptical of these claims and fearful that the group never 
intends to allow such education. In the 1990s, the Taliban did not formally ban secondary or 
higher education for girls, but similarly prohibited it on an ostensibly temporary basis due to 
unspecified security concerns, a de facto ban that lasted the entirety of the group’s five-year 
rule.140 

Some signs suggest that the Taliban may permit education for women and girls in at least some 
cases. Schooling for girls up to sixth grade reportedly resumed in gender-segregated classrooms. 
Women have resumed attending a number of universities, though a Taliban minister said 
classrooms would be gender-segregated and Islamic dress would be compulsory for women.141 In 
early October 2021, media outlets reported that secondary schooling for girls had resumed (or in 
some cases not ever been suspended) in several northern provinces.142 It is unclear to what extent 
this development represents a broader change in Taliban policy or if the group is adapting to local 
conditions (which would itself constitute a break with how the group governed in the 1990s).143 
Foreign ministers from Turkey, Indonesia, and other Muslim-majority countries reportedly plan to 
visit Kabul to encourage the Taliban to allow girls’ education.144 
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Ethnic and Religious Minorities 
Taliban rhetoric and action with regard to ethnic and religious minorities has generally been more 
favorable than their stance toward Afghan women’s rights. The situation appears mixed and in 
flux, particularly in the absence of formal policy directives from senior Taliban leaders. 

One of the largest ethnoreligious minorities in Afghanistan is the Hazaras, who are mostly Shia 
Muslims and make up around 10-15% of Afghanistan’s population. They are concentrated in their 
historic homelands in central Afghanistan (the Hazarajat) as well as several parts of western 
Kabul. Their persecution at the hands of Afghan rulers goes back to the late nineteenth century. 
Taliban forces massacred Hazara civilians on several occasions during their 1996-2001 rule.145 
This history contributed to many Hazaras expressing fear about the Taliban’s possible return 
leading up to 2021.146 The Taliban (who have historically been mostly ethnic Pashtun Sunni 
Muslims) took some actions to “portray themselves as a nationwide movement,” including 
appointing a Hazara official in northern Afghanistan in 2020.147 In recent years, Hazaras arguably 
faced greater threats from ISKP, which repeatedly targeted Hazara schools, mosques, and other 
sites in Kabul on an anti-Shia sectarian basis. 

Since their August 2021 takeover, the Taliban have continued to demonstrate a more accepting 
official stance toward the Hazaras, particularly in urban areas, even as reports emerge of 
massacres and forced displacement in the Hazarajat. Taliban fighters reportedly guarded Shias’ 
August 2021 commemoration of the holy day of Ashura, which has been marred by violence in 
Afghanistan in the past.148 One Hazara was appointed to serve in the Taliban’s cabinet, as an 
acting deputy minister of health. These and other evidently supportive actions have taken place 
alongside reports that Taliban fighters in central Afghanistan have forcibly evicted hundreds of 
Hazara families from their homes.149 Amnesty International has also reported that Taliban fighters 
executed Hazara civilians (including former Afghan security forces) in July and August 2021.150 
Surveying these mixed messages, one observer speculated in early September 2021 that “the 
Taliban political leadership’s more pragmatic approach toward the Hazara is necessary to 
maintain its fragile control over all of Afghanistan,” but that persecution could increase in the 
absence of international attention.151 

Afghanistan has also been home to several other religious minorities, such as Hindus and 
Sikhs.152 Afghanistan was once home to tens of thousands of Hindus and Sikhs, but their numbers 
decreased precipitously after Afghanistan became engulfed in violence and instability in the 
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1970s. In 2001, the Taliban reportedly issued an order that non-Muslim minorities wear 
distinctive marks on their clothing, perhaps the most public of the group’s oppressive actions 
against religious minorities.153 Many of Afghanistan’s remaining Hindus and Sikhs (numbering in 
the low hundreds) sought to leave the country after the Taliban’s 2021 takeover; it is unclear how 
many remain.154 The Taliban appear to be demonstrating greater tolerance than they showed in the 
past. In September 2021, a group of Hindus and Sikhs met with the Taliban-appointed mayor of 
Kabul, who reportedly told them that his administration would work on behalf of their 
communities, including upkeep of their places of worship.155 Days later, a Sikh place of worship 
in Kabul was vandalized, reportedly by Taliban fighters;156 a Taliban spokesperson later wrote on 
Twitter that those who had “harassed” the “Hindu minority” had been arrested.157 

 
U.S. Partners and U.S. Citizens Remaining in Afghanistan 
Data from the State Department indicate that in the weeks leading up to the final withdrawal of 
U.S. forces on August 30, 2021, the United States directly evacuated or facilitated the removal of 
124,000 individuals, including 6,000 U.S. citizens.158 Others evacuated included U.S. lawful 
permanent residents, citizens from partner nations, and Afghans such as Special Immigrant Visa 
(SIV) holders or applicants or others who worked with or for the United States in Afghanistan, as 
well as members of their families.159 

According to the State Department, between 100 and 200 U.S. citizens remained in the country as 
of mid-October 2021.160 Thousands of Afghans who were employed on behalf of U.S. efforts 
remain in the country. Many of these individuals and their families have sought to leave 
Afghanistan, fearing retribution from the Taliban. 

The Taliban have said that, “Thousands of soldiers who have fought us for 20 years, after the 
occupation, all of them have been pardoned,” and proclaimed a general amnesty.161 However, 
U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet said on September 13 that her 
office had received “credible allegations of reprisal killings of a number of former [Afghan 
military] personnel, and reports of civilians who worked for previous administrations and their 
family members being arbitrarily detained,” after which some were found dead.162 

A joint statement by the United States and dozens of other countries on August 29, 2021, said, 
“We have received assurances from the Taliban that all foreign nationals and any Afghan citizens 
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with travel authorization from our countries will be allowed” to leave the country.163 U.S. officials 
discussed “safe passage for U.S. citizens, other foreign nationals and our Afghan partners” in a 
meeting with Taliban representatives in Doha, Qatar, according to an October 10, 2021, State 
Department statement. The United States has continued to facilitate the departure of certain 
individuals from Afghanistan since August 31, including 240 U.S. citizens, 157 lawful permanent 
residents, and an unknown number of Afghans through unspecified overland routes and charter 
flights as of October 22, 2021.164 U.S. government agencies have worked with dozens of private 
groups (many representing U.S. military veterans) in this effort. Additionally, on October 18 a 
State Department spokesperson indicated that “probably a couple thousand” of individuals had 
left Afghanistan “via a variety of means” other than U.S. government assistance.165 

While Kabul’s international airport has been partially operational since late September 2021, 
some issues remain, including high prices for commercial flights brought on by insurance 
premiums for operating in Afghanistan.166 Some Afghans lack passports or other necessary travel 
documents, which impedes international travel. The Taliban have reportedly expedited passport 
processing.167 The State Department has said that it is working to provide additional options for 
U.S. citizens and Afghan partners to leave Afghanistan. These include facilitating charter flights 
on a more routine basis and working with partners such as Qatar to enable the resumption of 
normal commercial activity at Kabul International Airport.168 

 
Regional Relations and Dynamics 
The Taliban have stated “we do not want to have any problem with the international 
community.”169 Still, their August 2021 takeover has upended regional dynamics, and the 
Taliban’s views of, and relations toward, Afghanistan’s neighbors vary and will likely continue to 
evolve as the group begins governing. 

Pakistan has long played an active and, by many accounts, disruptive and destabilizing role in 
Afghan affairs, including through the provision of active and passive support to the Taliban.170 
Many observers see the Taliban’s takeover as a substantive triumph for Pakistan, bolstering its 
influence in Afghanistan and advancing its decades-long efforts to limit Indian influence there.171 
Still, Pakistani officials claim that their influence over the Taliban is limited.172 

More broadly, despite some implicitly pro-Taliban statements from top Pakistani officials, the 
Taliban’s takeover may present challenges and complications for Pakistan.173 Afghanistan and 
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Pakistan have long had an ethnically tinged dispute over their shared 1,600-mile-long border.174 
The Taliban (like past Afghan governments) have not accepted this “Durand Line.” Such 
differences may exacerbate Pashtun nationalism inside Pakistan, creating a potential flashpoint in 
future relations.175 Many commentators, including some from Pakistan, express strong concerns 
about the prospect that the Taliban’s takeover could also empower Islamist militant groups that 
have continued to operate in Pakistani territory.176 The presence of the TTP or Pakistani Taliban 
(see above) within Afghanistan might also test relations between Pakistan and the Taliban. The 
two sides have already experienced friction, including the October 2021 suspension of state-run 
Pakistan International Airlines charter flights from Kabul due to “inappropriate behavior” by the 
Taliban.177 

 

Figure 2. Afghanistan and Its Neighbors 
 

Source: Created by CRS. U.S. Department of State and ESRI. 

Pakistan’s foreign minister said in late September 2021 that “I don’t think anybody is in a rush to 
recognize” the Taliban, but also called for “innovative” engagement with the group, saying “At 
the same time, the international community has to realize: What’s the alternative? What are the 
options? This is the reality, and can they turn away from this reality?”178 In an October 2021 
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interview, Prime Minister Khan said that Pakistan was in conversation with Afghanistan’s other 
neighbors about “the timing of when to recognize the Taliban regime,” and “soon or later [the 
United States] will have to” recognize the Taliban government.179 This question is likely to 
dominate U.S.-Pakistan relations for the foreseeable future: in an October 2021 visit to India, 
Deputy Secretary of State Wendy Sherman said that her forthcoming visit to Islamabad would be 
“for a very specific and narrow purpose,” namely to discuss the new Taliban government in 
Afghanistan.180 

China shares a small, sparsely inhabited border with Afghanistan and has played a relatively 
limited role in Afghan affairs in recent years, motivated chiefly by what China perceives as a 
threat from Islamist militants in Afghanistan.181 Economically, Chinese investments (particularly 
in the development of Afghan minerals and other resources) have attracted some attention in the 
past, but major projects have not come to fruition due to instability, lack of infrastructure, and 
other limitations. Afghanistan has not been a significant part of China’s Belt and Road Initiative 
or the China-Pakistan Economic Corridor, in part because of tensions between Pakistan and the 
former Afghan government. Nevertheless, Afghanistan’s potential mineral wealth, combined with 
the Taliban’s takeover, could lead to greater Chinese involvement in Afghanistan. 

The Chinese government has signaled its support for the Taliban since its takeover of 
Afghanistan’s government, and met with the group both before and after the takeover. Although 
Chinese officials have emphasized the importance of establishing an “inclusive political 
structure” in the country, some analysts have concluded that China’s recognition of the Taliban as 
the Afghanistan’s government is “all but inevitable182 China does appear supportive of the 
Taliban’s government, despite its previous calls for the group to establish an “inclusive political 
structure.”183 China’s foreign minister said in September 2021 that economic sanctions on 
Afghanistan should end and that the country’s foreign exchange reserves belong to the Afghan 
people and should not be used to exact political pressure.184 For their part, the Taliban have 
indicated they intend to cooperate closely with China, with a Taliban spokesperson reportedly 
suggesting in one foreign media interview that China would be the Afghan government’s most 
important partner going forward.185 The Taliban’s reported ‘removal’ of Uyghur militants from 
the Afghanistan-China border area may reflect and presage closer ties, including security 
cooperation, between the two countries.186 

Iran’s interests in Afghanistan include preserving its historic influence in western Afghanistan, 
protecting Afghanistan’s Shia minority (the Hazaras), and reducing the flow of refugees into Iran 
(Iran hosts millions of documented and undocumented Afghans). The Iranian government 
welcomed the departure of U.S. troops from Afghanistan (which President Ebrahim Raisi 

 
179 “One on One – Pakistan’s Prime Minister Imran Khan,” TRT World, October 2, 2021. Available at 
https://www.youtube.com/watch?v=QKrq2k1WiXs. 
180 Shah Meer Baloch and Julian Borger, “Biden administration delivers brusque message to Pakistan,” Guardian, 
October 10, 2021. 
181 Yun Sun, “China’s Strategic Assessment of Afghanistan,” War on the Rocks, April 8, 2020. 
182 Derek Grossman, “Chinese Recognition of the Taliban Is All but Inevitable,” Foreign Policy, August 27, 2021. 
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characterized as a “defeat”) and has called for national unity in the country.187 Some have 
speculated that Iran, as it did during the 1990s, might support Afghans in northern, western, and 
central Afghanistan against the Taliban, particularly if Hazaras reject and seek to resist a Taliban- 
led government.188 Iranian officials condemned the Taliban’s September 2021 takeover of 
Panjshir and expressed concern about the makeup of the Taliban government.189 Other analysts 
argue Iran is unlikely to oppose the Taliban, to avoid further instability, and will continue to seek 
accommodation with the group.190 

Afghanistan’s Central Asian neighbors (Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan) have 
responded in varying ways to the Taliban’s takeover, including the only regional rejection of the 
group’s government. Turkmenistan and Uzbekistan appear to be prioritizing economic ties, 
including the planned Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) natural gas pipeline, and 
have had official engagements with the Taliban (such as the Uzbek foreign minister’s October 
2021 visit to Kabul).191 Tajikistan on the other hand has rejected the Taliban’s government and 
emerged as the group’s chief regional antagonist, a result both of Tajikistan’s own historical 
struggles with Islamist militancy as well as ethnolinguistic ties with Afghan Tajiks (the country’s 
second largest ethnic group) who oppose the Taliban’s rule. Tajikistan has reportedly offered 
refuge to prominent anti-Taliban Afghan leaders such as Amrullah Saleh and Ahmad Massoud, 
and its officials have criticized the Taliban government, prompting the Taliban to warn Tajikistan 
against interfering in Afghan affairs.192 

Russia has long expressed concerns about instability in Afghanistan and the potential spread of 
radical Islam, drugs, and refugees throughout the neighboring Central Asia region and into 
Russia.193 Initial Russian statements suggest the Russian government seeks to continue to build 
on its relations with the Taliban (including inviting the group to participate in October 2021 
multilateral talks in Moscow), though it has concerns about the effect of the Taliban’s takeover on 
traditional Russian concerns.194 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said at a September 25, 
2021, press conference, “The question of international recognition of the Taliban at the present 
juncture is not on the table” and that Russia was working with the United States, China, and 
Pakistan to ensure the Taliban keep their promises to govern inclusively.195 Russian officials have 
also expressed support for Tajikistan, which hosts Russia’s largest external military base. 
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 بزارھای پالیسی ایاالت متحده و مسائل احتمالی برای کانگریسا
متحده ممکن است در رابطھ با طالبان مناسب  االتیا یخارج یسیپال یکدام ابزار ھا نکھیھا در مورد ا یریگ میتواند بر تصم یم کانگریس

در ھر سھ شاخھ  یبر اساس قانون اساس یخارج یسیپال اراتیاخت ضینفوذ متفاوت است، انعکاس از تفو نیا تیماھ. بگذارد ریتر باشد، تأث
 .شده است تیو تثب یھا، نسبتاً قو نھیاز زم یکانگریس در برخ ازاتیو امت اراتیتاخ. دولت است

تواند  یرا م یخارج یشناختن دولت ھا تیجمھور بھ رسم سیبطور مثال،  تنھا رئ. ستین میھا، کامال مستق نھیزم ریکانگریس در سانقش  
مانند  ییھا نھیدر زم. کند فایتواند ا یم کیپلماتید یندگیتعامل و نما یپارامترھا نییدر تع یگسترش دھد، اگرچھ کانگریس  نقش مھم

را انجام داده  یطالبان اقدامات یاز دسترس یریجلوگ یمتحده، دولت برا االتیافغانستان مستقر در ا یبانک مرکز یاھ ییدارا یواگذار
بھ مسائل  لیذ یھا  بخش. توسط دولت نشده است میتصم نیا رییکنند، اما کانگریس مانع تغ یدر کانگریس از آن استقبال م یاست کھ برخ

 .پردازد یکانگریس م یاقدامات احتمال یمتحده، ھمراه با بررس االتیا یسیمنتخب پال

 

 بھ رسمیت شناختن و نمایندگی دیپلماتیک
،  اظھار نمود کھ طالبان پس از تسلط آنھا بر 2021در سپتمبر  ندگانیمجلس نما یروابط خارج تھیدر شھادت در برابر کم نکنیبل ریوز

بشناسد  تیطالبان را بھ عنوان دولت افغانستان بھ رسم ایپرسش کھ آ نیمتحده اکنون با ا االتیا 117.است »دولت بالفعل افغانستان«کشور، 
متحده دارد،  بھ  االتیا یھا تیاولو گرید یکھ برا یگسترده ا یاحتمال یامدھایپ لیتوجھ کانگریس را بھ دل میتصم نیا. است واجھم ریخ ای

 .خود جلب کرده است

متفاوت بوده، اما  کند،یکھ تنھا بھ مبادلھ سفرا و حقوق مرتبط اشاره م کیپلماتید یندگینما جادیشناختن با ا تیکارشناس، بھ رسم کیگفتھ  بھ
انعقاد  قیاز طر یبطور ضمن ای یو کتب یشفاھ یھا ھیانیب قیاز طر حاً یممکن است صر یشناختن رسم تیبھ رسم 118.مرتبط با آن است

 .اعطا شود یگرید لھیھر وس ای کیپلماتید یندگینما افتیدر ایارسال  ،یالملل نیب همعاھد کی

کدام  نکھیواحد در مورد ا یسیپال کی«متحده بھ  االتیا ازیبا استناد بھ ن ی، محکمھ عال2015در سال  ،یکر ھیعل یوتوفسکیز یدر دعو 
 یبر عمل رسم ییجمھور بھ تنھا سیرئ«اعالم نمود کھ  »ستند،یمتحده مشروع ھستند و کدام دولت ھا مشروع ن االتیدولت ھا از نظر ا119

است کھ کانگریس ممکن  ییقدرت اجرا کی یشناختن رسم تیعمل بھ رسم«کھ  افتھی نیرغم ا یعل 120.گذارد یم ریتاثشناختن  تیبھ رسم
قابل  اراتیاخت یشناختن دارا تیبھ رسم میھر گونھ تصم یبر اجرا یرگذاریتأث ی، کانگریس برا»آن را نداشتھ باشد تیاست صالح

ساختن سفارت، ممکن است بودجھ ساخت آن را محدود  یو کانگریس برا د،ینما یوددارممکن است خ ریسف کی دییسنا از تا. است یتوجھ
حال، طبق  نیبا ا 121.است »ارزش یعمل ب«شناختن  تیپروسھ بھ رسم نیرا انجام دھد، کھ در ا یگریاقدامات د ایاز آن امتناع کند،  ای

شناختن  تیبھ رسم یھا امدیپ ».نھ خواھد داد رییجمھور را تغ سیشناختن رئ تیبھ رسم میاقدامات تصم نیاز ا کی چیھ« ،یمحکمھ عال
 تیکنند و از مصون یمتحده اقامھ دعو االتیشناختھ شده ممکن است در محاکم ا تیبھ رسم یدولت ھا: دارند یجزئ یقانون تیماھ یرسم
قابل توجھ  زین) عدم آن ای(متحده  االتیشناختن ا تیبھ رسم یالملل نیب یھا امدیپ. بھره مند شوند یدولت نیاز عمل دکتر نیو ھمچن یتیحاکم
 .است

 االتیا. است یگریمتحده با دولت د االتیمختلف ارتباط دولت ا ینشان دھنده راه ھا 2001متحده با افغانستان قبل از سال  االتیا روابط
بھ  1989 یکھ در فبرور یشورو یھا رویپس از خروج ن یتیامن یھا ینگران لیرا در کابل، بھ دل سفارت خود 1989 یمتحده در جنور

 1990-1989الملل  نیمتحده در حقوق ب االتیوزارت امور خارجھ در مجلھ عملکرد ا یحال، دفتر مشاور حقوق نیا با. بست د،یرس انیپا
 .خود را با افغانستان حفظ نموده بود کیپلماتیمتحده روابط د االتینوشت کھ ا

-                                                           
 .2021سپتمبر  13، یسرونوشت ھای کانگر CQ »،مجلس نمایندگان در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار می کند کمیتھ امور خارجی«117 
 .2021آگست  26الفیر، » ،تاریخ و بھ رسمیت شناختن طالبان«اسکات اندرسون، 118 
 119 
 .)U.S) .2015. 576، زیوتوفسکی علیھ کری120 
 .مرجع سابق121 
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کابل  یکنون میبا رژ یعاد کیپلماتیروابط د ،ییکایپرسنل آمر ھیمتحده، قبل از تخل االتیسفارت ا«نموده بود کھ  انیب ن،یعالوه بر ا
محدود ما در آنجا بھ حضور . برقرار نھ نموده بود] هللا  بیمحمد نج یبھ رھبر ،یشورو تیافغانستان تحت حما کیدموکرات یجمھور[

 122».در افغانستان نبود یعنوان حکومت قانون بھ میرژ رشیپذ یمعنا

 نیبعد از انتخاب برھان الد. مخالف وارد کابل شدند نیمجاھد یروھایکھ ن یدوام آورد، زمان 1992 لیتا اپر یشورو تیتحت حما دولت
کابل  رینمودند کھ با تسخ گریکدیبا  رانگریو یجنگ داخل کیشروع بھ  یمجاھد بھ زود یروھایجمھور کشور، ن سیبھ عنوان رئ یربان

از شمال افغانستان کھ تحت کنترل ائتالف  یبھ بخش کوچک یربان ییرغم جابجا یعل. دیبھ اوج خود رس 1996 رتوسط طالبان در سپتمب
کھ طبق گزاش (حضور داشتند  ینگتن منصوبان ربانجھان، از جملھ سفارت افغانستان در واش یمخالف بود، در اکثر سفارتخانھ ھا یشمال

 123).بود دهیطالبان گر ای یدر مورد برافراشتن پرچم دولت ربان اکارمندان سفارت در آنج نیمنجر بھ اختالف ب

 یدولت مرکز چیھ« 2000 یال 1996 یھا سال  نینشناختھ و ادعا داشت کھ ب تیطالبان را بھ رسم 2001-1996متحده دولت  االتیا
نشده  نییتع سمیترور یکشور حام کیگفت کھ افغانستان بھ عنوان  2000در سال  ییکایمقام آمر کی 124.در افغانستان وجود نداشت »فعال
شناختن مانع تماس  تیعدم بھ رسم نیا 125.میشناس ینم تیملل طالبان را بھ عنوان دولت افغانستان بھ رسم ازماننھ ما نھ س رایز«بوده 

متحده در آن زمان در سازمان ملل  االتیا ریبھ افغانستان توسط سف 1998 لیمتحده و طالبان، از جملھ سفر اپر االتیمحدود ا یرسم یھا
پاکستان، : ،توسط سھ کشور1997 یحکومت طالبان در ماه م. دیامور خارجھ، نگرد ریوز اریدست ندرفورث،یو کارل ا چاردسونیر لیب

 .شناختھ شد تیبھ رسم یو امارات متحده عرب یعربستان سعود

، طالبان را از قدرت برکنار نموده و 2001سپتمبر  11 یستیو افغان پس از حمالت ترور یالملل نیب یمتحده و شرکا االتیا ینظام اقدام
 جادیضد طالبان در آلمان منجر بھ ا یاز گروه ھا یتعداد نیمذاکرات سازمان ملل ب. شدند یمخف ایاز رھبران آنھا کشتھ، بازداشت  یاریبس

، آن را بھ عنوان دولت افغانستان بھ 2001 دسامبر 22متحده با بھ دست گرفتن قدرت در  االتیافغانستان شد کھ ا یبرا موقتاداره  کی
در آن زمان  یسخنگو کی. در کابل افتتاح کرده بود 2001دسمبر  16را قبال در  یدفتر ارتباط کیمتحده  االتیا 126.شناخت تیرسم
کھ  مینداده ا صیاست کھ ما تشخ یدھد، ھر چند کھ مدت یخود با دولت افغانستان ادامھ م کیپلماتید روابطمتحده بھ حفظ  االتیا«: گفت

 127».افغانستان صحبت کند یبرا یالملل نیقادر است در سطح ب یگریھر شخص د ایطالبان 

. بود دهیگرد ھیطالبان بھ شھر، بھ طور کامل تخل انیپس از ورود جنگجو ی، ساعات2021آگست  15متحده در کابل تا شام  االتیا سفارت
متحده در گذشتھ ، بھ  االتیا. بود، منتقل شده بودند دهیگر سیامور افغانستان در آنجا تأس تیمأمور کیکھ  ییاز پرسنل بھ دوحھ، جا یتعداد

از  ی؛ بھ عربستان سعود ایبیبھ مالت و تونس از ل 2014بطور مثال ، در سال (ثبات  یب یھا را بھ خارج از کشورھا پلماتید بیترت نیھم
 128.زمان کیسالھا در  یاوقات برا یمنتقل کرده است، گاھ) 2019از ونزوئال در سال  ای؛ و بھ کلمب 2015در سال  منی

 

 

 

 

-                                                           
 .state.gov/documents/organization/139393.pdf-https://2009.2017موجود در 122 
 7بالتیمور سان،  »ابھام افغان در دی سی،«اریک لکوس، . 1997می  29واشنگتن پست، » ،تعویض پرچم باعث تنش در سفارت افغانستان شد«تاد بیمون، 123 

 .1997جوالی 
 .، وزارت امور خارجھ ایاالت متحده مراجعھ نمایید2000، 1999، 1998، 1997، 1996ر بھ گزارش ھای کشوری در مورد عملکرد ھای حقوق بش124 
الگوھای تروریسم «آلبرایت و مایکل شیھان، ھماھنگ کننده مبارزه با تروریسم، جلسھ توجیھی در ضبط در مورد گزارش ساالنھ . وزیر امور خارجھ مادلین کی«125 

 .2000می  1وزارت امور خارجھ ایاالت متحده،  »،1999در سال  »جھانی
 .426-423، دفتر مشاور حقوقی، وزارت امور خارجھ ایاالت متحده، صفحات 2001مجلھ عملکرد ایاالت متحده در حقوق بین الملل، 126 
 .مرجع سابق127 
 .2021سپتمبر  8مانیتور، -، ال»قطر دنبال می کندایاالت متحده پس از خروج از افغانستان، دیپلماسی از راه دور را از «الیزابت ھاگدورن، 128 
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 کیسرپرست وزارت امور خارجھ در دوحھ مالقات نمودند کھ  یمتق یاز طالبان بھ رھبر یئتیمتحده با ھ االتیمقامات ا 2021در اکتوبر 
 129.کرد فیتوص »یصادقانھ و حرفھ ا«مقام وزارت امور خارجھ آن را 

جن . ردیگ یقرار نم یمتحده در کوتاه مدت مورد بررس االتیشناختن دولت طالبان توسط ا تیمتحده گفتھ اند کھ بھ رسم االتیا مقامات
بھ  یبرا یعجلھ ا چیھ«: شناختن طالبان، گفت تیبھ رسم یبرا یدر مورد جدول زمان 2021سپتمبر  7در  د،یکاخ سف یسخنگو ،یساک

 .»را انجام دد یدارد کھ طالبان چھ اقدامات نیبھ ا یواقعاً بستگ نیا. دشناختن وجود ندار تیرسم

 ریدب. ردیگ یقرار نم یمتحده در کوتاه مدت مورد بررس االتیشناختن دولت طالبان توسط ا تیگفتھ اند کھ بھ رسم ییکایآمر مقامات
: شناختن طالبان گفت تیبھ رسم یبرا یدر مورد جدول زمان یدر پاسخ بھ سوال  2021سپتمبر  7در  ،یجن ساک دیکاخ سف یمطبوعات

 130».دارد یواقعا بھ اقدامات طالبان بستگ نیا. شناختن وجود ندارد تیبھ رسم یبرا یعجلھ ا چیھ«

 یاز جملھ سفارت ھا(سفارت  نیجود، طبق گزارش ھا، چند نیبا ا. نشناخت تی، بھ رسم2021دولت طالبان را تا نومبر  یگریدولت د چیھ
از (از مقامات ارشد منطقھ  یبرخ ن،یعالوه بر ا. در کابل باز ھستند) یمرکز یایآس یھا یو جمھور ھیقطر، ترک ران،یا ن،یچ ھ،یروس

 ندهیافغانستان و نما یسازمان ملل متحد برا رکلیدب ژهیو ندهیمانند نما) خارجھ قطر و ازبکستان یپاکستان و وزرا تاستخبارا سیجملھ رئ
 کیپلماتیطبق گزارش ھا، در مراکز د. طالبان داشتھ اند ھیبا مقامات بلند پا یرسم یدارھایانتقال افغانستان، د یانگلستان برا رینخست وز

 نیا یبرا کیپلماتید یھا زهیپاکستان در افغانستان گفت کھ صدور و ریطالبان جابجا شده اند، ھرچند سف شخاصافغانستان در پاکستان ا
 131.»ستیشناختن ن تیبھ رسم یبھ معنا« یافراد توسط دولت و

 یبھ نظر م. متحده ابراز کرده اند االتیشناختن دولت طالبان توسط ا تیکانگریس مخالفت خود را با احتمال بھ رسم یاز اعضا یاریبس
 نیمخالف«بھ (وجود نداشتھ باشد  یاسیس تیحما ایالزم در افغانستان  یتیامن تیطالبان با قابل یدر حال حاضر برا یافغان نیگزیجا چیرسد ھ

معاون اول  یبھ رھبر »دیتبعدولت در «نفع  یدر کانگریس از دولت خواستھ اند تا برا یبرخ). دیدر باال مراجعھ کن »یمالو احت یفعل
را کھ بھ دنبال محدود  ،ینیقوان نیکانگریس ھمچن یاز اعضا یبرخ 132.کند یشناختن طالبان خوددار تیجمھور صالح، از بھ رسم سیرئ

 :با آن است، ارائھ نموده اند کیپلماتیروابط د یبرقرار ایشناختن دولت طالبان  تیبھ رسم یبرا ھیقوه اجرائ ییکردن توانا

• H.Res. 604 متحده  االتیاحساس مجلس بود کھ ا نیا انگریب د،یگرد یدن کرنشا معرف ندهیتوسط نما 2021آگست  24، کھ در
بھ  »جمھور موقت سیرئ«صالح را بھ عنوان  دیخود را با طالبان گسترش دھد و با کیپلماتیشناختن و روابط د تیبھ رسم دینبا

 .بشناسد تیرسم
• S. 2745 ھر گونھ  یاجرا ایانجام  یاستفاده از بودجھ برا د،یگرد یمعرف ویتوسط سناتور مارکو روب 2021سپتمبر  14، کھ در

 .کند یدھد، ممنوع م یبھ دولت طالبان را گسترش م کیپلماتیشناختن د تیمتحده کھ بھ رسم االتیا یسیپال
• H.R. 5272، تیامور خارجھ ھدا ریمفاد، بھ وز ریدر کنار سا د،یگرد یمعرف سیجان کرت ندهیتوسط نما 2021سپتمبر  17کھ در 

دھد کھ آن سازمان ھا طالبان را بھ عنوان دولت  تیھدا یالملل نیب یمتحده در تمام سازمان ھا االتیا ندگانیدھد تا بھ نما یم
 .نشناسند تیافغانستان بھ رسم

 
 تحریم ھا و نقش تروریستی

 
 میدر رابطھ با تحر یاضاف شنھاداتیاز اعضا پ یبرخ. ، بوده است1990متحده از اواخر دھھ  االتیا یھا میدر معرض انواع تحر طالبان

 .ارائھ نموده اند ،یخارج یستیسازمان ترور کیطالبان بھ عنوان  یکردن نامگذار یاجبار یبرا یھا، از جملھ اقدامات

 

-                                                           
 .2021اکتوبر  10الجزیره،  »،را در دوحھ بھ پایان رساندند» صادقانھ و حرفھ ای«طالبان و ایاالت متحده مذاکرات «129 
 .2021سپتمبر  7کاخ سفید،  »نیویارک،مطبوعاتی توسط جن ساکی، دبیر مطبوعاتی این روت کوینز،  انتشارات گگل دبیر130 
 .2021اکتوبر  29صدای آمریکا،  »،ھای طالبان در سفارت پاکستان مأموریت جابجایی دیپلمات«طاھر خان، 131 
 .2021سپتمبر  29خامھ پرس،  »مقامات سابق افغانستان در تبعید دولت اعالم میکنند«نجیب هللا لعلزی، 132 
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 کی کھ پناه دادن طالبان بھ القاعده را   13129 (.E.O)ییفرمان اجرا نتونیکل لیجمھور ب سیکھ رئ یمتحده، زمان االتیا 1999 یجوال در

وزارت  یخارج یھا  ھیدفتر کنترل سرما 133.کرد میبار طالبان را تحر نیاول یاعالم کرد، را امضا نمود برا یمل یاضطرار تیوضع
متحده را کھ طالبان  االتیموجود در ا یھا ییرا داشت کھ تمام دارا اریاخت نی، ا E.O. 13129تحت کایمتحده آمر االتیا یدار  خزانھ

واردات از  ایشامل صادرات بھ (را کھ بھ نفع طالبان بود  ینمود، مسدود کند، و تمام معامالت یم تیگروه حما نیا از ایکرد  یکنترل م
 را تحت یمل یاضطرار تیبوش وضع ویو جورج دبل توننیجمھور کل یرؤسا. دیرا مسدود نما). »افغانستان تحت کنترل طالبان نیسرزم«

E.O. 13129 نمودند دیسالھ تمد ود یطوالن یدوره ھا یبرا. 

متحده  االتیمستقر در ا یی، را صادر نمود کھ طبق آن دارا E.O. 13224بوش دنتیسپتمبر، پرز 11حمالت  ی، در پ2001سپتمبر  23 در
ھا ارتباط  با آن یگریبھ نحو د ای  تیحما«شده  یجمھور نامگذار سیکھ توسط رئ یھا ستیکھ از ترور یمسدود و معامالت با افراد

  یم دهینام  (SDGT)شده ینامگذار یجھان یھا  ستیترور ژهیو ستیشده بھ عنوان ل یاز افراد نامگذار ستیل نیا. دی، ممنوع گرد»دارند
در قدرت  گریکھ طالبان د ی، در حال2002 یجوال 2در . باشد  یم) بن الدن مانند القاعده و اسامھ(فرد و نھاد  27شود و در ابتدا شامل 

و  دهیخاتمھ بخش  E.O. 13129اعالم شده توسط یمل یاضطرار تی، را صادر نمود کھ بھ وضع  E.O. 13268جمھور بوش سینبودند، رئ
 ھر دو بھ عنوان. افزود  .E.O. 13224تحت  SDGTشده بھ عنوان ینامگذار ینھادھا ستیطالبان و رھبر وقت مال محمد عمر را بھ ل

SDGT یادعا ای عیکھ در مورد توز یپوشش ھر گونھ مسائل یھا برا  میروفات نمود؛ تح 2013عمر در سال (ماندند  یشده باق ینامگذار 
، صادر شده توسط   E.O. 13886)شود، پابرجا ھستند  یم جادیمتحده ا االتیمانده در ا  یھنوز باق یھا  ییدارا ای ییمطرح شده بھ ھر دارا

مستقر در  یدھد تا حساب ھا یاجازه م یدار نھخزا رینموده بھ وز لیرا تعد E.O. 13224،  2019جمھور ترامپ در سپتمبر  سیرئ
 .کنند، ممنوع کند یم لیشده تسھ یاشخاص نامگذار یرا کھ معامالت را برا یخارج یمتحده موسسات مال االتیا

بھ  ینامگذار 134.شود یم سھیمقا  (FTOs)یخارج یستیترور یسازمان ھا ستیشده، ل تیتثب یجداگانھ و قانون ستیاغلب با ل  SDGTستیل
را ) متحده االتیانجام شده در خارج از ا یھا تیاز جملھ فعال(شده  یبھ گروه نام گذار »یمنابع ماد ای تیحما«، ارائھ   FTOعنوان

نسبت بھ  عیمسلماً دامنھ وس   FTOینامگذا. کند یم یریمتحده جلوگ االتیشده بھ ا ینامگذار یاز ورود اعضا ونموده  یرقانونیغ
  FTOینامگذار دیگو  یوزارت امور خارجھ م 135.کند، دارد یگروه را مسدود م نیمتحده ا االتیمستقر در ا یی، کھ دارا  SDGTینامگذار
بھ  یھا گنالیس«و  دھد، یم شیرا در مورد آنھا افزا »یو دانش عموم یآگاھ«، »کند  یم یو منزو  حیتقب«شده را  ینامگذار یھا سازمان
لغو  ایممکن است توسط قانون کانگریس مسدود   FTOینامگذار 136.کند  یمتحده ارسال م االتیا یھا  یدر مورد نگران »گرید یھا دولت 

 .شود

مقالھ (در مجلس ارائھ شد  2015نمود، در سال   یم تیحما ینامگذار نیکھ از چن یا  قطعنامھ. نشده اند ینامگذار FTOبھ عنوان  طالبان
13 H.Con (.طالبان بھ عنوان       یکردند کھ نامگذرا یاستدالل م یبرخ. قرار نگرفت یمورد بررس شتریو بFTO تواند از احتمال  یم

 137.دینما یریمتحده بود، جلوگ االتیمدت ا یمتحده کھ ھدف طوالن االتیا تیطالبان و دولت افغانستان تحت حما نیب یاسیحل و فصل س
توسط کانگریس ) P.L. 112-168(قانون  بی، پس از تصو FTOبھ عنوان 2012در سال ) خودمختار طالبان مھیجزء ن کی( یشبکھ حقان

 ر،یخ ایرا دارد  ینییتع نیچن یارھایگروه مع نیا ایآ نکھیارائھ گزارش در مورد ا یبرا ادارهو دستور دادن بھ  FTO یبر نامگذار یمبن
 .شد ینامگذار

-                                                           
، و بخش )و بعد U.S.C. 1601 50(، قانون اضطراری ملی )و بعد U.S.C. 1701 50(المللی  قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین: قوانین ذکر شده عبارتند از133 

 .، کد ایاالت متحده3از عنوان  301
 .مراجعھ کنید 2021سپتمبر  13، یسرونوشت ھای کانگر CQ »،کمیتھ امور خارجی مجلس نمایندگان در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار می کند«بھ 134 
سیاست، «. بر گروه ھایی مانند شبکھ حقانی را کھ اعضا و دارایی ھای آن عمدتاً در ایاالت متحده نیستند، زیر سوال می برند FTOبرخی تأثیر عملی نامگذاری 135 

، 2020خود گزارش داد کھ تا سال  2020ارایی ھای تروریستی وزارت خزانھ داری در گزارش د. 2012سپتمبر  6، مجلھ اسمال وارس، »استراتژی و شبکھ حقانی
، دفتر کنترل دارایی ھای خارجی، وزارت 2020گزارش دارایی ھای تروریستی، سال تقویم . دالر از منابع مالی مربوط بھ شبکھ حقانی را مسدود کرده است 3857

: ، حمایت مادی تروریستیCRS R41333، بھ گزارش »حمایت مادی«عات بیشتر در مورد برای اطال. 2021سپتمبر  8خزانھ داری ایاالت متحده، منتشر شده در 
 .مراجعھ نمایید  2339B§و  U.S.C.  §2339A 18مروری بر 

 .موجود است/ organizes-terrorist-https://www.state.gov/foreignوزارت امور خارجھ ایاالت متحده، در  »ھای تروریستی خارجی، سازمان«136 
 2017فبروری  20،  صدای امریکا »ھای تروریستی خارجی آمریکا نیست؟ چرا طالبان افغانستان در لیست گروه«مسعود فریور، 137 
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سازمان  کیگروه را بھ عنوان  نیدولت ا نکھیاز ا) قانون، ذکر شده در فوق یمعرف قیاز جملھ از طر( یبا بازگشت طالبان بھ قدرت، برخ
 شده ینامگذار یموارد ظھور شبکھ حقان یدر برخ کرد،یرو نیاز ا تیآنھا در حما. نموده اند تیکند حما ینامگذار یخارج یستیترور
FTO مخالفت نموده اند و  ینامگذار نیبا چن گرانید. کنند یمدت طالبان با القاعده را مشخص م یو روابط طوالن لبانرا در درون طا

کنند کھ ممکن است ارسال   یاستدالل م نیناظران ھمچن نیا. سوال برده اند ریرا ز) گروه ھیموجود عل یھا میبا توجھ بھ تحر(آن  یسودمند
 یبشر دوستانھ زمان یھا  کنند کھ در ارائھ کمک  یاشاره م ییھا  یدگیچیکند و بھ پ دهیچیپ یضرور ریغ ربشر دوستانھ را بھ طو یھا کمک 

 138.دیکرد، ظاھر گرد یمعرف 2021 یدر جنور یخارج یستیسازمان ترور کیبھ عنوان  منیھا را در   یکھ دولت ترامپ حوث

  FTO ینامگذار قیطالبان از جملھ از طر ھیھا را عل  میمربوط بھ تحر نیاز اعضا قوان ی، برخ2021تسلط طالبان در آگست  یپ در
 :نمودند یمعرف

 یمفاد، استفاده از بودجھ را برا رینمود، کھ در کنار سا یرا معرف  H.R. 5127گاالگر، قانون کیما ندهی، نما2021آگست  31در  •
  .کند  یکند، ممنوع م  یم تیطالبان حما ھیچندجانبھ عل ایدوجانبھ  یھا  میکھ از حذف تحر یتیھر فعال

 ابیموجود بر طالبان را، در غ مینمود، کھ لغو ھرگونھ تحر یرا معرف HR 5236 ،یاسکات پر ندهی، نما2021سپتمبر  10در  •
 .کند یدھد، ممنوع م یلغو را ارائھ م نیکھ بھ طور خاص چن یقانون

 بینمودند، کھ بھ ترت یرا معرف  H.Res. 645و  S.Res. 358والتز کلیما ندهیگراھام و نما یندزی، سناتور ل2021سپتمبر  14در  •
و تصرف آنھا را بھ  ینامگذار  FTOطالبان را بھ عنوان دیامور خارجھ با ریاست کھ وز ندگانیاحساس سنا و مجلس نما انگریب

 139.کند یعنوان کودتا معرف
تا طالبان را بھ  کردیم تیامور خارجھ ھدا رینمود، کھ بھ وز یرا معرف  S. 2745وی، سناتور مارکو روب2021سپتمبر  14در  •

کھ از طالبان  یرا بر افراد خارج یخاص یھا  میتا تحر کردیم تیجمھور ھدا  سیبھ رئ نیھمچن. کند ینامگذار  FTOعنوان
 .مشارکت دارند، اعمال کند ادر معامالت با آنھ ایکنند   یم تیحما

 تا طالبان را بھ عنوان کردیم تیامور خارجھ ھدا رینمود، کھ بھ وز یرا معرف  S. 2770، سناتور تام کاتن2021سپتمبر  21در  •
FTO کند ینامگذار. 

 ھیرا عل ییھا میتا تحر کردیم تیجمھور ھدا سینمود کھ بھ رئ یمعرفرا  S. 2863، 2021سپتمبر  27در  شیر مزیسناتور ج •
 نیکنند و در قاچاق ب ینموده، در نقض حقوق بشر شرکت م تیحما یستیترور یکھ از گروه ھا یافراد ریطالبان و سا یاعضا

ھا را بر  میکھ ھمان تحر کردیم تیجمھور ھدا سیبھ رئ نیاقدام ھمچن نیا. اعمال کند د،مواد مخدر در افغانستان نقش دارن یالملل
 .کند، اعمال کند یم یماد تیجمھور از طالبان حما سیرئ صیکھ بھ تشخ ،یھر شخص خارج

 یھا میاعالم نموده و تحر یمل یاضطرار تیدر افغانستان وضع طیتواند مستقل از اقدام کانگریس، با توجھ بھ شرا یجمھور م سیرئ
کار را بھ منظور اعمال  نیا ھیقوه اجرائ گر،یدر موارد د. دھد شنھادیدولت پ یانتخاب یارھایبا توجھ بھ مع IEEPAرا بر اساس  یاحتمال

 یمتحده در مورد حکومت، تعارض، حقوق بشر و مداخلھ خارج االتیا یھا تیبر اولو دیو تاک یاسیمتحده بر انتقال س االتیا ینفوذ احتمال
 .انجام داده است

 

 

 

 

-                                                           
 .شارپ، مراجعھ کنید. شده توسط جرمی ام  نامگذاری ھای اخیر تروریستی، ھماھنگ: ، یمنCRS Insight IN11585بھ 138 
 .ھای مربوط بھ کودتا در تخصیص کمک ھای خارجی ایاالت متحده، را ببینید  محدودیت ،CRS In Focus IF11267برای اطالعات بیشتر 139 
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 بشردوستانھنگرانی ھای 

 یگروه بھ منابع مال نیا یاز دسترس یریجلوگ یطالبان، برا ھیعل سمیمرتبط با ترور یھا میرسد کانگریس در مورد ادامھ تحر ینظر م بھ
ھا  میتحر یاحتمال ریکانگریس در مورد تأث یاز اعضا یبرخ. بشردوستانھ در افغانستان، اجماع دارد یحال اجازه ارائھ کمک ھا نیو در ع

 .کرده اند یکشور ابراز نگران نیو بشردوستانھ در ا یمال ،یاقتصاد یبحران ھا شیو افزا یبا توجھ بھ ھمزمان ستانبر مردم افغان

کرونا  ریھمھ گ یماریو ب یخشکسال ،یریدرگ لیدر افغانستان، عمدتا بھ دل دیشد یبحران انسان کی، 2021از تسلط طالبان در آگست  قبل
 ی، برنامھ جھان2021سپتمبر  لیدر اوا: ھمچنان رو بھ وخامت است طیطبق شاخص ھا، شرا.وجود داشت  COVID)- (201919 روسیو

 شیدرصد افزا 93درصد بھ  80کنند پس از تسلط طالبان از   یغذا را گزارش م یکھ مصرف ناکاف ییھا  غانغذا گزارش داد کھ نسبت اف
در معرض خطر «کودک افغان  »ونیلیم کیحداقل «زده است کھ  نیتخم) سفیونی(صندوق کودکان سازمان ملل متحد  140.است افتھی

 برنامھ توسعھ سازمان ملل متحد 2021در سپتمبر  نده،یبھ آ یبا نگاھ 141.»تندھس یبدون درمان فور دیحاد شد ھیاز سوء تغذ یمرگ، ناش
(UNDP) یقیحق یناخالص داخل دیھشدار داد کھ تول(GDP)        درصد کاھش  13تا  2022مختلف، ممکن است تا جون  یوھایتحت سنار

 142.گرددیم) افغانستان تیدرصد جمع 97( »یجھان باً یفقر تقر«کھ منجر بھ  ابدی

از  یبرخ. گذارد یم ریبشردوستانھ در افغانستان تأث طیبر شرا انا،یمتحده تا چھ حد، اگراح االتیا یھا میکھ تحر ستیمشخص ن ھنوز
  تیطالبان ممکن است فعال تیبشردوستانھ در افغانستان تحت حاکم یھا  دھنده کمک  ارائھ ینھادھا ریو سا  (NGO)یردولتیغ یھا سازمان

 ریھا، خطرات شھرت و سا  مینقض تحر یبرا یفریو ک یمدن یھا  درآورند تا از مجازات قیبھ حالت تعل ایخود را کاھش دھند  یھا
متحده را  االتیمجوز صادر نموده کھ موضع ا نیچند یاز زمان تسلط طالبان، وزارت خزانھ دار 143.اجتناب کنند یخطرات احتمال

 :کند یبشردوستانھ بھ افغانستان را منع نم یمتحده ارائھ کمک ھا االتیا یھا میکھ تحر کندیم انیمشخص کرده و ب

کھ بھ ) شوند ینم یخاص معموالً عموم یمجوزھا( یمجوز خاص یدار وزارت خزانھ 2021آگست  25طبق گزارشات، در  •
کنند، را صادر  لیبشردوستانھ ھدفمند را در افغانستان تسھ یدھد کمک ھا یاجرا کننده آن اجازه م یمتحده و شرکا االتیدولت ا

 144.نمود
 :صادر نمود یدو مجوز عموم ی، خزانھ دار2021سپتمبر  24در  •

o االتیتوسط ا یشبکھ حقان ایاند، با طالبان  میقابل تحر نصورتیا ریاجازه معامالت کھ در غ ی، برا14 یمجوز عموم 
 یارائھ کمک ھا یبرا NGO یردولتیغ یچند جانبھ، سازمان ھا ینھادھا ریملل متحد، سا یھا یندگیمتحده، نما

موارد  ی، بھ استثنا»کنند یم تیدر افغانستان حما وستانھبشرد یاساس یازھایھا کھ از ن تیفعال ریسا«بشردوستانھ و 
 F145.ینقل و انتقاالت مال

 
 
 
 
 
 
 

-                                                           
 .2021سپتمبر  10برنامھ جھانی غذا،  »،بھ روز رسانی امنیت غذایی افغانستان«140 
یونیسف افغانستان،  »ھا نفر ریشھ دوانده است،  ننیمی از کودکان زیر پنج سال افغانستان انتظار میرود کھ از سوء تغذیھ حاد رنج ببرند زیرا گرسنگی برای میلیو«141 

 .2021اکتوبر  5
 .2021سپتمبر  9افغانستان،  UNDP »یک ارزیابی سریع،: آگست 15بی ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان در افغانستان بعد از «142 
 .2021سپتمبر CSIS « ،29کنند،  را فشرده میھای بشردوستانھ در افغانستان   ھا ایالت متحده کمک  تحریم«کلی ماس و جیکوب کورتزر، 143 
 .2021آگست  31رویترز،  »،خزانھ داری ایاالت متحده برای تسھیل جریان کمک ھا در افغانستان مجوز جدیدی را صادر نمود: انحصاری«دافنھ پسالداکیس، 144 
 . https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl14.pdfموجود در 145 
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o یکھ برا یشبکھ حقان ایاند، با طالبان  میقابل تحر نصورتیا ریاجازه معامالت کھ در غ ی، برا15 یمجوز عموم 

 F146.است یو دارو بھ افغانستان ضرور) ییشامل مواد غذا( یصادرات اجناس کشاورز
 

برنامھ (را بر عھده خواھد گرفت  یبھ کارکنان صح میمستق یپرداخت ھا تیدر افغانستان مسئول  UNDPگزارش شد کھ 2021در اکتوبر 
 147.شده استر» لیتسھ«فوق  یکھ توسط مجوزھا ی، توسعھ ا)دینیبب لیرا در ذ شتریشد؛ ب یم لیتمو یکھ قبال توسط بانک جھان یا

 ریو سا ونیونیکھ وسترن (اطالع داده است کھ ممکن است حوالھ ھا  نیھمچن یبھ موسسات مال شات،طبق گزار یوزارت خزانھ دار
 148.از افغان ھا است یاریبس یدرآمد برا یرا پروسس کنند، کھ منبع اصل) درامده بودند قیشرکت ھا پس از تسلط طالبان بھ حالت تعل

است کھ افراد بھ  یجنبش شتریکھ ب(شکل طالبان  یب تیذکر شده در فوق، ماھ یاقدامات وزارت خزانھ دار ریبا وجود مجوزھا و سا یحت
متحده  االتیا  SDGTشده توسط ینھاد نامگذار کی یخیسابقھ تار یب تی، و وضع)یسازمان رسم کیدرجات مختلف با آن ارتباط دارند تا 

 .کند یرو بھ جلو را مبھم م ریکشور، مس کیکھ با در دست گرفتن کنترل موثر 

در مورد نحوه نگرش خود بھ اعمال  یواضح تر حینمود کھ دولت توض ھیکارشناس توص کی، در جلسھ استماع سنا، 2021اکتبر  5 در
شده بھ  میتحر یدولت، فقط بر نھادھا ایحکومت  یبھ جا) 1: (نمود حیممکن را  تشر نھیبعالوه، سھ گز 149.طالبان ارائھ دھد ھیھا عل میتحر

اعمال بر حکومت ) 2). (دیگرد لیمتحده کھ بر اشخاص و نھادھا در برما تحم االتیا یھا میتحر میبا رژ سھیمقا(صراحت اعمال شود 
 یاول ممکن است برا نھیدو گز). رانیبا ا سھیمقا(اعمال ھم بر حکومت و ھم بر دولت ) 3( ای). با ونزوئال سھیمقا(بالفعل، اما نھ دولت 

تجارت  لیتسھ یھا برا  سمیاز مکان یبرخ. کند جادیا یریھستند، انعطاف پذ میکدام معامالت قابل تحر نکھیا صیمتحده در تشخ االتیدولت ا
ارسال  یبرا یتواند بھ عنوان مدل  یم) شد جادیا 2020 یکھ در فبرو س،یاز جملھ توافقنامھ تجارت بشردوستانھ سوئ( رانیبشردوستانھ با ا

 .کھ دارند، عمل کنند ینسبتاً کم ریرغم تأث یلبشر دوستانھ بھ افغانستان، ع یھا  کمک

 اھداف احتمالی تحریم ھا

 یمتحده بر طالبان ممکن است برا االتیا یھا میسوال را کھ، تحر نیاقدامات ممکن ا ریو سا  FTOیاحتمال یدر مورد نامگذار بحث
بر تصور طالبان در افغانستان باشد، طالبان را در  یرگذاریمتحده بھ دنبال تأث االتیاست اممکن . کند یم جادیباشد، ا یبھ چھ ھدف یابیدست

 رییتغ یھا برا  میبا استفاده از تحر خواھدیمتحده م االتیاگر ا. در حکومت طالبان دامن بزند راتییبھ تغ ای د،ینما یمنزو یللالم  نیسطح ب
 یھا  ارتباط با گروه ایمانند نحوه برخورد با حقوق زنان (استفاده کند  یسیدرپال راتییتغ جادیگروه بھ ا نیوادار کردن ا ایرفتار طالبان 

 .ھستند ییفشار ھا نیاند کھ آنھا در معرض چن  نشان داده یکم یھا  طالبان نشانھ ،)یستیترور

ھا را   میمرتبط با تحر یاز مشکالت اقتصاد یباشند سطوح قابل توجھ لینامحدود بھ حکومت، ممکن است ما کردیرو یدر ازا طالبان
 یخود را برا لیتما ھ،یبرقرار کرده اند، مانند روس یکھ طالبان با آنھا روابط منظم تر ییاز کشورھا، از جملھ کشورھا یاریبس. تحمل کنند

تماما از مردان  باً ی، کھ تقر2021دولت اعالم شده توسط طالبان در سپتمبر . طالبان ابراز کرده اند یاز سو »شامل«دولت  کی لیتشک
از منافع  شتریطالبان ممکن است ب یحفظ انسجام داخل یایدھد کھ مزا  یشده، نشان م لیاند تشک  ھا بھ طالبان وفادار بوده  پشتون کھ مدت

 در سپتمبری طبوعاتکنفرانس م کیدر   یمتق رخانیسرپرست وزارت امور خارجھ ام.  باشد یجامعھ جھان یاھ برآورده کردن درخواست 

-                                                           
  .https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl15.pdfر موجود د146 
اکتوبر  6واشنگتن پست، » برای کمک بھ جلوگیری از بحران انسانی حقوق کارمندان صحی افغانستان را پرداخت می کند،ملل متحد نمایندگی «کارن دی یانگ، 147 

2021. 
 .2021سپتمبر  2رویترز، » شخصی بھ افغانستان سرازیر شود، ایاالت متحده اجازه می دھد حوالھ ھای« آندریا شالل،148 
 .2021اکتوبر  5، یسرونوشت ھای کانگر CQ »،کمیتھ بانکداری، مسکن و امور شھری سنا در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار مینماید«149 
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کھ افغانستان را تحت فشار قرار ندھند،  میخواھ یاما از آنھا م م،یداشتھ باش یجھان روابط خوب یبا کشورھا میخواھ یما م«: گفت 2021
 150».باشدیفشار کارساز نم رایز

در  یقابل توجھ یمردم تیگروه ھرگز از حما نیا. ھا باشد میقدرت طالبان ممکن است بھ دنبال استفاده از تحر فیتضع یمتحده برا االتیا
. حکومت آنھا رخ داده است ھی، اعتراضات پراکنده عل2021سراسر کشور برخوردار نبوده و از زمان بازگشت طالبان بھ قدرت در آگست 

اند،  ن از کشور فرار کردهھمھ رھبران سابق افغانستا رایوجود ندارد، ز یمل افتھی  گروه مخالف سازمان چیحاضر ھ حالحال، در  نیبا ا
بخش   تواند الھام  یھا م  میاز تحر یناش یمشکالت اقتصاد. گروه اعالم کرده اند نیخود را از ا تیحما ایاند   توسط طالبان کنار گذاشتھ شده

 رایکند، ز تیتقو یمردم تیحما یطالبان را برا یتواند تقاضا  یم نیضد طالبان باشد، اما ھمچن یاحتمال یھا  نیگزیاز جا یمردم تیحما
 151.دینمایم فیغلبھ نمود توص یو استقالل افغانستان بر مداخلھ خارج تیاستقرار مجدد حاکم یگروه خود را بھ عنوان گروه کھ برا نیا

تالش  نیھا باشد، اگرچھ ا میممکن است بھ دنبال استفاده از تحر) یلیبھ ھر دل( یالملل نیکردن طالبان در سطح ب یمنزو یمتحده برا االتیا
سطح تعامل طالبان با جامعھ . کشورھا محدود شود ریبا سا گریو روابط د یروابط اقتصاد جادیا یطالبان برا یتواند توسط تالش ھا یم
رسد  یمبھ نظر . است 1990از دھھ  شتریب ارینشناختھ است، بس تیدولت طالبان را بھ رسم یکشور خارج چیکھ ھ یدر حال ،یالملل نیب

 کردیاز تاجران افغان طبق گزارشات از آنچھ آنھا بھ عنوان رو یکھ برخ یاست، بھ طور افتھیاما ادامھ  افتھ،یکاھش  یتجارت منطقھ ا
طالبان را با  یحکومت یھا  توانند چالش  یھا م  میحال، تحر نیدر ع 152.کنند، استقبال کرده اند یم فیتوص تیریکمتر فاسد طالبان در مد

خود، بھ عنوان  یھدف بھ خود کیھا بھ عنوان  میممکن است از تحر زین یبرخ 153.کند دیگروه تشد نیا ییتوجھ بھ عدم تجربھ و توانا
 154.کنند تیکھ قابل اعتراض است، حما یتیحاکم نھاد کیسابق و  یدشمن نظام کیمجازات  یبرا یابزار

Foreign Assistance and Security Cooperation 
Non-humanitarian foreign assistance was a significant part of prior U.S. efforts to stabilize 
Afghanistan and support its former government. According to SIGAR, as of June 30, 2021, 
Congress appropriated nearly $125 billion for reconstruction and related activities in Afghanistan 
(not including humanitarian assistance or agency operations) since FY2002. Of this $125 billion, 
nearly $89 billion was for security and $36 billion was for governance and development. The 
Taliban’s August 2021 takeover raises significant concerns about U.S. assistance going forward, 
both for Afghanistan and more broadly. 

Since the Taliban’s takeover, the group’s leaders have called for greater international assistance as 
the country faces looming and intersecting financial, economic, and humanitarian crises.233 U.S. 
officials maintain, as a State Department spokesperson said on September 24, 2021, that “the 
Taliban will need and in fact want international assistance.” However, in a September 2021 
Senate Foreign Relations Committee hearing, Secretary Blinken indicated potential limits to the 
kinds of aid the Taliban accepts or facilitates: “while the Taliban seeks and probably will support 
and protect basic humanitarian assistance ... it may be a different story when it comes to things 

 
233 “Taliban call for international aid as WHO chief visits Kabul,” Express Tribune, September 21, 2021. 

-                                                           
 .2021، 14، سپتمبر ھندوستان تایمز» طالبان،: ھماھنگی خواھیم کرد با کشورھایی کھ متعھد بھ کمک ھای بشردوستانھ بھ افغانستان ھستند، «اویک رای، 150 
 .2021، 31، آگست عرب نیوز» با بقیھ جھان داد،» روابط خوب«اعالم کرد و قول » آزاد و مستقل«طالبان افغانستان را ملت  « 151 
 .2021، 15، سپتمبر BBC» زندگی تحت حاکمیت طالبان یک ماه بعد،: افغانستان «سکندر کرمانی، 152 
 .2021، 21، سپتمبر 24فرانس » بازرگانان افغان از آینده نگران ھستند زیرا تسلط طالبان ھزینھ ھا را افزایش می دھد، «153 
 .301-322، صفحھ )1989بھار ( 2. ، شماره43، جلد سازمان بین المللی» تحریم ھای بین المللی بھ عنوان مجازات بین المللی، «کیم ریچرد نوسل، 154 
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that are directed specifically at women and girls.”234 In some areas, such as economic 
development and education, U.S. interests may intersect with the Taliban’s, allowing for some 
limited cooperation. It is unlikely that large-scale U.S. foreign assistance could resume in the 
continued absence of U.S. diplomatic personnel, given statutorily mandated oversight 
requirements.235 

Secretary Blinken also said “we should be looking at and maybe building upon previous 
verification and distribution models and mechanisms in other countries, including those 
developed by the United Nations, where assistance can successfully incentivize positive actions 
by the government.”236 Congress might also consider development assistance as a means of 
influencing how the Taliban govern; however, it remains unclear whether U.S. or other foreign 
assistance represents a sufficient incentive for the Taliban to moderate its policies or otherwise 
compromise on key issues. The limits of the international community’s leverage appear reflected 
in the Taliban’s establishment of a non-inclusive government. 

Questions of U.S. aid to the Taliban also relate to the contentious question of international 
recognition of the Taliban as Afghanistan’s government, which U.S. officials have said will 
depend on the Taliban’s actions, including how it treats Afghan women and girls. Lack of U.S. 
recognition may constrain or complicate the delivery of aid, but would not preclude it. Shortly 
after the Taliban takeover, National Security Advisor Jake Sullivan said, “there are a range of 
different diplomatic relationships the United States has with countries around the world, 
including some in very difficult or nonexistent relationships with governments where we still 
provide forms of aid to people.”237 Some Members of Congress have introduced legislation that 
would prohibit or condition all U.S. assistance (including humanitarian assistance) that would 
benefit the Taliban: 

• On August 27, 2021, Representative Scott Perry introduced H.R. 5121, which 
would terminate Afghanistan’s designation as a Major Non-NATO Ally. 

• On August 31, 2021, Representative Mike Gallagher introduced H.R. 5127, 
which would, among other provisions, prohibit the use of funds for any activity 
that would support the Taliban, including payments to the Taliban (either 
directly or through third parties) and the removal of bilateral or multilateral 
sanctions on the Taliban. 

• On September 3, 2021, Representative Carlos Gimenez introduced H.R. 5164, 
which would prohibit the provision of U.S. funds to the Taliban or to other 
persons who might make such funds available to benefit the Taliban. 

• On September 10, 2021, Representative Scott Perry introduced H.R. 5236, which 
would prohibit the use of U.S. funds to support the Taliban, including financial, 
humanitarian, or materiel assistance. 

• On September 27, 2021, Senator James Risch introduced S. 2863, which would 
suspend U.S. assistance to governments or organizations assessed by the 

 
 

234 “Senate Foreign Relations Committee Holds Hearing on Afghanistan,” CQ Congressional Transcripts, September 14, 
2021. 
235 Section 7044(a)(1)(F) of Division K of P.L. 117-260. 
236 “Secretary Antony J. Blinken Opening Remarks at Ministerial on Afghanistan,” U.S. Department of State, 
September 8, 2021. 
237 “Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan,” White House, August 17, 
2021. 
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Secretary of State to provide material support to the Taliban (with a national 
security waiver and humanitarian exceptions). 

Administration actions (possibly with congressional input) may also place limits on U.S. foreign 
assistance. During the Taliban’s 1990s rule, U.S. aid to Afghanistan was restricted by successive 
presidential determinations under Section 490 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, 
that Afghanistan was a major drug producing and/or major drug transit country unable to receive 
most forms of U.S. bilateral assistance. Since 2001, successive Administrations have continued to 
designate Afghanistan as a major drug producing and/or major drug transit country but have not 
subjected it to aid limitations.238 The Taliban successfully banned opium production for a brief 
period of their 1996-2001 rule, but profited from narcotics production and trafficking during their 
insurgency, leading to questions about how they might approach the issue after their 2021 
takeover. 

Security assistance may also be an element of the U.S. policy response to the Taliban 
government. Some Members have called for U.S. support to anti-Taliban opposition led by 
Ahmad Massoud, though those calls largely predate the reported Taliban capture of the opposition 
stronghold of Panjshir. One Member reportedly said in August 2021 that “we’re going to take a 
play out of Charlie Wilson’s playbook,” referring to the former Congressman known for his role 
in securing material support for anti-Soviet Afghan mujahideen in the 1980s.239 The United States 
might also consider security assistance to the country’s neighbors as they confront the impacts of 
the Taliban’s takeover on humanitarian conditions and regional terrorist groups. Two of 
Afghanistan’s six neighbors are not U.S. partners (Iran and China), and the United States has had 
varying degrees of cooperation with the other four (Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, and 
Turkmenistan), including on border security issues. 

 
International Financial Institutions 
International financial institutions (IFIs) provided or facilitated billions of dollars in assistance to 
Afghanistan over the past twenty years. Their decision to block the country’s access to funds after 
the Taliban takeover, due to lack of clarity among the international community over recognizing a 
Taliban government in Afghanistan, creates new complications. The United States plays a 
leadership role in IFI decisions, giving Congress potential influence on related U.S. approaches. 

 
International Monetary Fund 
On August 2, 2021, the International Monetary Fund (IMF) approved an allocation of $650 
billion in “special drawing rights” (SDRs), its fourth and largest ever such allocation, to 
supplement global reserves during the global pandemic. SDRs are international reserve assets that 
can be converted into “hard” currency (such as dollars and euros that are widely used in 
international transactions) through trades with other IMF members. SDRs are allocated to IMF 
members in proportion to their weight in the global economy, and Afghanistan’s share is 
approximately $440 million. The new SDRs were to be made available to all IMF member 
countries on August 23, and many policymakers expressed concern that the Taliban might gain 
access to these new funds.240 The United States reportedly negotiated to pause the SDR 

 
238 For more, see CRS Report R46695, The U.S. “Majors List” of Illicit Drug-Producing and Drug-Transit Countries, by 
Liana W. Rosen. 
239 Alexander Ward, “Conservatives are backing Afghanistan’s resistance movement,” Politico, August 27, 2021. 
240 “IMF Funding for the Taliban?” (editorial), Wall Street Journal, August 25, 2021. 
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allocation.241 On August 17, 2021, Representative French Hill and 17 other lawmakers wrote to 
Treasury Secretary Janet Yellen urging the United States to intervene and help prevent the Taliban 
from accessing IMF resources.242 

Days after the Taliban takeover, on August 18, 2021, an IMF spokesperson said, 

As is always the case, the IMF is guided by the views of the international community. 
There is currently a lack of clarity within the international community regarding 
recognition of a government in Afghanistan, as a consequence of which the country 
cannot access the Special Drawing Rights (SDRs) or other IMF resources. 

That spokesperson added on September 16, 2021, “our engagement with Afghanistan has been 
suspended until there is clarity within the international community on the recognition of the 
government” but that “we stand ready to work with the international community to advocate for 
urgent actions to stall a looming humanitarian crisis.”243 As of November 2021, the Taliban have 
not gained access to the SDRs. 

 
World Bank and Other Multilateral Development Banks 
Afghanistan has received significant support from multilateral development banks, including the 
World Bank ($5.3 billion from 2002-February 2021) and the Asian Development Bank (ADB) 
($6.4 billion from 2002-June 2021). Both institutions’ funds have supported grants and loans to 
projects in infrastructure, agriculture, health, and other sectors. The World Bank had $1.2 billion 
in active projects in Afghanistan as of February 2021. 

On August 25, 2021, a World Bank spokesperson reportedly said “We have paused disbursements 
in our operations in Afghanistan and we are closely monitoring and assessing the situation in line 
with our internal policies and procedures,” citing concerns about “the country’s development 
prospects, especially for women.”244 World Bank staff based in Kabul had days earlier reportedly 
been evacuated to Pakistan.245 In a factsheet published in September 2021, the ADB said it “will 
continue to assist Afghanistan with COVID-19 pandemic recovery” as well as the agriculture, 
energy, natural resources, and other sectors. 

On September 23, 2021, China’s Foreign Minister Wang Yi called for the IMF and World Bank to 
release Afghan government accounts “as soon as possible,” alongside criticism of other sanctions 
on Afghanistan and the U.S. freezing of DAB assets (see below). In October 2021, the 
administration of direct payments to basic health providers in Afghanistan, a program formerly 
funded by the World Bank, was reported to be taken over by the United Nations Development 
Programme (UNDP) with funding from the Global Fund, an international health organization.246 
Those funds (which amount to $15 million for October 2021) are to be deposited in a UNDP 
account in an Afghan commercial bank, as permitted by licenses issued by the U.S. Treasury in 
September 2021, after which UNDP will distribute the funds to NGO implementers. Without 
making reference to this or other specific arrangements, U.N. Secretary-General Antonio Guterres 

 
241 David Lawder, “IMF blocks Afghanistan’s access to SDR reserves over lack of clarity on government,” Reuters, 
August 18, 2021. 
242 The letter is available at https://hill.house.gov/uploadedfiles/20210817ltrtosecyellenresdrstoafghanistan.pdf. 
243 “Transcript of IMF Press Briefing,” IMF, September 16, 2021. 
244 “Afghanistan: World Bank halts aid after Taliban takeover,” BBC, August 25, 2021. 
245 “World Bank’s Kabul-based staff evacuated to Pakistan- internal memo,” Reuters, August 20, 2021. 
246 Karen DeYoung, “U.N. agency to pay salaries of Afghan health-care workers to help stave off humanitarian crisis,” 
Washington Post, October 6, 2021. 
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said on October 11, 2021, “We must seek ways to create the conditions that would allow Afghan 
professionals and civil servants to continue working to serve the Afghan population,” and further 
called on the international community to “take action and inject liquidity into the Afghan 
economy to avoid collapse.”247 

 
U.S. Policy and Congressional Role 
As the largest shareholder in both the IMF (16.5% voting share) and the World Bank (16% voting 
share), the United States has a role in their decisionmaking. Within the Executive Branch, the 
Department of the Treasury is the lead agency on the IFIs. Congress plays a role in shaping U.S. 
policy at the IFIs. Congress authorizes and appropriates U.S. financial contributions to the 
institutions. It also passes legislation directing the U.S. representatives at the institutions to use its 
“voice and vote” to advocate for specific policies, including prohibiting U.S. support for loans to 
certain countries or under certain conditions.248 

Some Members have, since the Taliban’s takeover, introduced measures that would direct U.S. 
actions at the IMF, including 

• H.R. 5055, introduced by Representative Andy Biggs on August 20, 2021, would 
require the Secretary of the Treasury to oppose the IMF’s recognition of the 
Taliban as Afghanistan’s government, subject to a presidential waiver certifying 
Taliban actions to uphold women’s rights and not support international 
terrorist groups. 

• H.R. 5316, introduced by Representative Gregory Steube on September 21, 
2021, would prevent allocations of SDRs at the IMF for countries that perpetrate 
genocide or are state sponsors of terrorism. 

No similar measures related to other IFIs have been introduced. 

 

  زی مستقر در ایاالت متحدهذخایر بانک مرک

. دالر ذخایر ارز خارجی داشت 90000وارد کابل شدند، بانک مرکزی افغانستان حدود  2001ھنگامیکھ نیروھای مخالف طالبان در نومبر 
، 2002سازمان ملل در جنوری  155.را ھنگام فرار از شھر بردند) میلیون دالر 5بیش از (بر اساس گزارش ھا، جنگجویان طالبان بقیھ 

 200بانک مرکزی را از لیست مقامات تحریم شده خود حذف نمود و وزیر خزانھ داری ایاالت متحده بھ فدرال رزرو اجازه داد تا بیش از 
سال آینده، بانک  18طی  156.منجمد شده بود، آزاد کند  .13129E.Oتحت  1999میلیون دالر از دارایی ھای بانک مرکزی را کھ در سال 

 157.، ایجاد کردDAB، یعنی تاریخ آخرین گزارش ماھانھ 2021جون  21میلیارد دالر دارایی تا  10بیش از  ) DABن بانک یاد افغانستا(

میلیارد دالر  6.2. میلیارد دالر طال بوده کھ در بانک فدرال رزرو نیویورک نگھداری میشد 1.3، شامل 2021این دارایی ھا از جون 
خزانھ داری ایاالت متحده در بانک فدرال رزرو نیویورک؛ و سرمایھ کھ توسط بانک بین المللی بازسازی و سرمایھ گذاری، از جملھ بل 

 .توسعھ، شعبھ بانک جھانی اداره می شود

ارگ ریاست  میلیون دالر طال و نقره در 144این بانک ھمچنین تعداد از دارایی ھا را در داخل افغانستان گزارش کرد، از جملھ تقریبا 
 میلیون دالر ذخایر نقدی ارز خارجی در دفاتر مرکزی و شعبھ ھای بانک ھا در سراسر کشور نگھداری 321ھوری کابل و نزدیک بھ جم

-                                                           
 .2001دسامبر  4مجلھ وال استریت،  »،بانک مرکزی غارت شده افغانستان برای بازسازی ذخایر اندک را ارائھ میدھد«ندرو ھیگینز، ا155 
 .2002جنوری  24وزارت خزانھ داری ایاالت متحده،  ».خزانھ داری مجوز رفع انسداد دارایی ھای مسدود شده افغانستان را امضا می کند«156 
 ارزش این دارایی ھا در داخل افغانستان بستگی بھ نرخ تبادلھ ارز افغانستان، افغانی و عوامل دیگر دارد157 
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 158.می شود
میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی دسترسی کامل خواھند  10منجر بھ این ترس شد کھ این گروه بھ تمام  2021تسلط طالبان در آگست 

ت، طالبان از بانک مرکزی بازدید کرده وخواستھ اند کھ ذخایر آن بازرسی شود، اما گفتھ شده است کھ بیشتر آنھا در طبق گزارشا. داشت
 .درصد از دارایی ھای بانک مرکزی در زمان تسلط طالبان بھ طور فیزیکی در افغانستان قرار داشت 5حدود  159.نیویورک قرار دارند

را کھ در حساب ھای ایاالت متحده   DABرد کابل شدند، وزارت خزانھ داری دارایی ھای، روزی کھ طالبان وا2021آگست  15در 
مقامات اداری روند یا مراجعی را کھ بر اساس آن دارایی ھا مسدود شده اند، بیان نکرده اند، اما یکی از . نگھداری می شد، مسدود کرد

 160.این اختیار را افراھم کرده است  E.O. 13224تحت  SDGTانعنو  زند کھ ادامھ نامگذاری طالبان بھ  مقامات سابق حدس می

سرپرست وزارت خارجھ طالبان طبق گزارشات، . را یک موضوع مھم می دانند  DABبھ نظر می رسد، کھ طالبان رھاسازی دارایی ھای
در  2021با مقامات آمریکایی در دوحھ این موضوع را مطرح نمود و سخنگویان طالبان تظاھرات سپتمبر  2021ھای اکتوبر   در مالقات

بھ نظر می رسد برخی از افغان ھایی کھ با طالبان متحد نیستند،  161.کابل بر سر تسلط ایاالت متحده بر ذخایر افغانستان را تقویت نمودند
و منصوب شده توسط (یکی از اعضای ھیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان  2021سپتمبر در . در مورد فوریت این موضوع توافق دارند

بھ افغانستان اجازه دھد تا دسترسی محدود و نظارت شده بھ ذخایر خود داشتھ «از جامعھ بین المللی خواست تا )  رئیس جمھور سابق غنی
ابق ایاالت متحده از این رویکرد حمایت نموده و پیشنھاد می کند کھ یکی از مقامات س 162.جلوگیری شود» فروپاشی اقتصادی«تا از » باشد

ایشان در شھادت اکتوبر . در خارج از کشور می تواند برای تامین مالی تجارت دوجانبھ تایید شده مورد استفاده قرار گیرد  DABذخایر
کاالھای مادی کمتر از ارز » داشت،] خواھد[بان وجود نفوذ بھ طال«در مقابل کمیتھ بانکداری مجلس سنا اظھار داشت در حالی کھ  2021

 163.قابل تعویض ھستند و فرصت ھای کمتری برای کمک بھ تقویت طالبان فراھم می کند

، را معرفی نمود کھ بیانگر احساس مجلس نمایندگان بود کھ دولت بایدن باید H.Res. 627، 2021سپتمبر  10نماینده مدیسون کاتورن در 
تواند بھ دولت   کانگریس ھمچنین می. ھای دولت افغانستان را کھ در موسسات مالی ایاالت متحده نگھداری می شود، حفظ کندتمام دارایی 

بعید بھ نظر . چنین قانونی ارائھ نشده است 2021ھا از طریق قانون ادامھ دھد، اگرچھ تا نومبر   ھدایت دھد کھ بھ مسدود کردن این دارایی
: معاون وزیر خزانھ داری والی آدیمو گفت 2021در شھادت اکتوبر .  دن بتواند در کوتاه مدت آنھا را رھا سازدمی رسد کھ دولت بای

 164».ھیچ موقعیتی را نمی بینم کھ در آن بھ طالبان اجازه دسترسی بھ ذخایر متعلق بھ مردم افغانستان را بدھیم... من«

 

 

 

 

 

-                                                           
https://dab.gov.af/sites/default/files/2021- /08، موجود در )2021جون  21( 1400جوزای  31د افغانستان بانک، بیانیھ وضعیت مالی در 158 

20%20for%20the%20month%20of%20Jawza%20%201400%20%28English%2 Monthly%20Financial%20statement%
9%20%20.pdf. 

 .2021آگست  25فایننشال تایمز،  »چگونھ تبعید طالبان را تغییر داد،«جو بون، 159 
 .2021آگست  17واشنگتن پست،  »کند،دولت بایدن میلیاردھا دالر از ذخایر افغانستان را منجمد نموده و طالبان را از پول نقد محروم می «جف استاین، 160 
 سپتمبر 24رویترز،  »تظاھرات صدھا نفر در کابل برای رھاسازی ذخایر خارجی افغانستان،«161 
 .2021سپتمبر  1رویترز،  »خواھد ذخایر را آزاد کنند،  می IMFعضو ھیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان از بایدن و«جاش اسمیت، 162 
 .2021اکتوبر  5رونوشت ھای کانگریس،  CQ »مسکن و امور شھری سنا در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار مینماید،کمیتھ بانکداری، «163 
 .2021اکتوبر  19، یسرونوشت ھای کانگر CQ »کمیتھ بانکداری، مسکن و امور شھری سنا در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار مینماید،«164 
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 خدمات تحقیقی کانگریس

 

 دیدگاه پالیسی سازان
از بھ رسمیت شناختن حکومت این  1990ایاالت متحده در دھھ . طالبان  پیچیده و اغلب بحث برانگیز بوده است روابط ایاالت متحده با

با توجھ بھ تاریخ طالبان و میراث روابط . رھبری نمود 2001گروه امتناع نمود و یک تالش نظامی برای سرنگونی آن را در سال 
برخی از اعضا بھ . ز آمریکایی ھا احتمال ھمکاری با این گروه قابل اعتراض استمتخاصم ایاالت متحده و طالبان، برای بسیاری ا

ھستند، یاد »پشت خطوط دشمن«شھروندان آمریکایی و برخی دیگر کھ در افغانستان مانده اند اما بھ دنبال خروج از افغانستان بھ عنوان 
با چندین منافع ایاالت متحده بوده یا بھ طور فعال آن را تضعیف می عالوه بر این، ارزش ھا و پالیسی ھای طالبان در تضاد  165.کرده اند

 .رویکرد پالیسی ایاالت متحده کھ این گروه را رد نموده و فعاالنھ بھ دنبال تضعیف آن است، ممکن است حمایت گسترده ای داشتھ باشد. کند

توسط ایاالت متحده و مجازات برای کشورھایی کھ طالبان چنین رویکردی می تواند مستلزم، عدم بھ رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان 
تر   تر و سخت  ھای گسترده  ؛ تحریم)در داخل و خارج از افغانستان(را بھ رسمیت می شناسند؛ مواد یا سایر حمایت ھا از دشمنان طالبان 

دام ایاالت متحده برای جلوگیری از رھاسازی کنند؛ اق  شوند کھ از آنھا حمایت می  بر طالبان، اعضای آن و کسانی کھ تشخیص داده می
این فشارھا کھ بھ صورت . بھ افغانستان؛ و ادامھ مسدود نمودن ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط ایاالت متحده، گردد  IFIدارایی ھای

ریق توانمندسازی مخالفان آن، و شوند، ھدفشان تضعیف یا حتی سرنگونی طالبان، چھ بھ طور مستقیم، از ط  جداگانھ یا ترکیبی دنبال می
چھ بھ طور غیرمستقیم، با ایجاد انواع شرایطی کھ ممکن است حجم از مردم انتقادی افغانستان را برای مخالفت با حکومت این گروه 

ینکھ اقدامات آن منجر برعکس، این تصور کھ ایاالت متحده تالش میکند تا بر نتایج در افغانستان تأثیر بگذارد، یا ا. تحریک کند، خواھد بود
ھمکاری یا حمایت ایاالت متحده با نھاد ھای ضد طالبان در . بھ نتایج منفی برای افغان ھا می شود، می تواند تأثیر معکوس داشتھ باشد

ه اگر این نھادھا افغانستان می تواند قدرت این گروه را کاھش دھد، اما ھمچنین می تواند عواقب منفی در سایر زمینھ ھا داشتھ باشد، بھ ویژ
 .برخالف منافع ایاالت متحده عمل کنند

اگر کشورھای دیگر مانند پاکستان، روسیھ یا چین یا شرکای ایاالت متحده مانند قطر بھ . این بھ رویکرد کشورھای دیگر زیاد بستگی دارد
  رم فشار آن را تضعیف نموده و بھ طالبان فرصتتواند ایاالت متحده را منزوی کند، اھ  سمت پذیرش بیشتر طالبان حرکت نمایند، این می

بالفاصلھ، رویکرد تنبیھی تر ایاالت متحده می تواند شرایط  از قبل وخیم . ھای بیشتری برای فرار یا مقابلھ با ایاالت متحده بدھد
 .ای داشتھ باشد بشردوستانھ در افغانستان را تشدید نموده و پیامد ھای نامشخصی برای حاکمیت طالبان و تحریک منطقھ

معامالت ضمنی یا صریح بین ایاالت متحده . در عوض، ایاالت متحده می تواند رویکردی را کھ موقعیت طالبان را بیشتر بپذیرد اتخاذ کند
تصاحب برخی ممکن است . آغاز گردید، باشد 2018و طالبان احتماالً می تواند ادامھ تعامل رسمی ایاالت متحده با این گروه، کھ در سال 

ع قدرت توسط طالبان را یک عمل انجام شده ببینند کھ پالیسی سازان ایاالت متحده باید با آن، ھرچند ناگوار یا ناپسند، برای پیشبرد مناف
 .آمریکا، ھمکاری کنند

؛ کاھش تحریم ھای آمریکا علیھ این )شامل تبادل سفیران(چنین رویکردی می تواند مستلزم، برقراری روابط دیپلماتیک با دولت طالبان 
گروه؛ تحویل و تسھیل نمودن کمک ھای بشردوستانھ و سایر کمک ھا؛ تالش برای تقویت نقش افغانستان در تجارت منطقھ ای و جھانی؛ 

ده توسط دولت ؛ و رفع انسداد دارایی ھای دولت مرکزی افغانستان برای استفاIFIپذیرش یا تسھیل دسترسی افغانستان بھ دارایی ھای 
چنین اقدامات می تواند انگیزه ھای طالبان را برای ایجاد روابط نزدیک تر با چین و دیگران کاھش داده و شاید نفوذ ایاالت . طالبان، گردد

مانند (مھم ھای خود را در مورد مسائل  با این حال، مشخص نیست کھ تا چھ حد، اگر اصالً، طالبان سیاست. متحده را با طالبان افزایش دھد
یا چینایی ھا تغییر دھند ) ھرچند پیشنھادی(در ازای یا در پاسخ بھ رسمیت شناختن یا کمک ایاالت متحده ) حقوق زنان یا مبارزه با تروریسم

بھ طالبان اگر طالبان در مورد مسائل کلیدی مصالحھ ننمایند، کمک ایاالت متحده . یا سایر منابع نفوذ خارجی تحت تأثیر قرار خواھند گرفت
پذیرش حکومت طالبان کھ برای تامین برخی از منافع امنیت . می تواند با تقویت موقعیت این گروه، منافع ایاالت متحده را تضعیف نماید

عمل نموه، در حالی کھ بھ صورت دموکراتیک حکومت ننموده یا از حقوق بشر حمایت نمی کند، ) ISKPمانند مبارزه با (ملی ایاالت متحده 
 .ی تواند چالشی دشوار و البتھ آشنا برای پالیسی سازان ایاالت متحده باشدم

 

-                                                           
 2021سپتمبر  13، یسرونوشت ھای کانگر CQ  مراجعھ کنید،» ،نمایندگان در مورد افغانستان جلسھ استماع برگزار می کند مور خارجی مجلساکمیتھ «165 
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 معلومات در مورد نویسنده

 کلیتون توماس
 تحلیلگر امور شرق میانھ

 

 

 سلب مسئولیت

بھ عنوان کارکنان مشترک غیرحزبی برای کمیتھ ھای کانگریس  CRS. تھیھ گردیده است) CRS(این سند توسط خدمات تحقیقات کانگریس 
نباید برای  CRSمعلومات موجود در گزارش . این تنھا بھ دستور و تحت ھدایت کانگریس عمل می کند. و اعضای کانگریس خدمت می کند

ای کانگرش قرار گرفتھ است، مورد در اختیار اعض CRSدر ارتباط با نقش نھادی  CRSاھدافی غیر از درک عمومی معلومات کھ توسط 
ھر گزارش . عنوان اثری از دولت ایاالت متحده، مشمول حمایت حق چاپ در ایاالت متحده نیستند ، بھCRSھای  گزارش. اعتماد قرار گیرد

CRS  ممکن است بھ طور کامل بدون اجازه ازCRS با این حال، از آنجایی کھ یک گزارش  .دوباره چاپ و توزیع شودCRS  ممکن است
خواھید کاپی کنید یا از مطالب دارای حق چاپ استفاده کنید، ممکن   شامل تصاویر یا مطالب دارای حق چاپ از شخص ثالث باشد، اگر می

  .داشتھ باشید  است نیاز بھ کسب اجازه از دارنده حق چاپ
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